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GRONDLEGGrNGE
TER

TEEKENKONST,
Zynde eenkorte en zeekere wegom door middel

van de Geometrie of Meetkunde , de
Teeken-konfl: volkomen te leeren.

<

DOOR
GERARD DE LAIRESSE.

EERSTE DEEU

t'A M S T E R D A M>

By WILLEM de COUP, Boekverkooperop'cRQckin»

aan de Val- brug. M. D. CCL



O P D E

TYTELPRINT.
Ier word een aardig Kind , door Streelgeeft , voortgeleid

ir, om 't zóg , dat uit driedubb'le borft<Tot vrouw Natuur, om 't zog , dat uit driedubb'le borften

Ontfpringen zal , zo dra de Leerzucht zich verfpreid

In 't brein der Jonglingfchap , en die na'er kennis dorden.

Wy zien , in 'c oop'nen van dit heerlyk Konfttooneel,

Natuur en Geeftigheid ten ftryd gaan op 't Paneel.

Cornelis Sweerts.

Op de zelve.

fijjjgjg Et zaad der weetenfchap word met de menfch gebooren

,

fÜJSïlfl Hoewel niet eens van aart ; men kent zyn krachten niet

»

Voor dat in 't eerft der lent het flaaawe blyken Ichiet

,

Waar uit een fchrander brein 't vernutt fpelt van te vooren.

Dit jeugdig fpruitje dient gekoeftert na behooren
;

Geen forlTe dwang baart goed ; de geeft lyd geen verdriet j

Zy geeft , al ipeelend , zich aan ftreelnimphs bly gebied
9

Die leid haar na de proef wat nutft haar dient verkooren.

Natuur toont dubb'le gunft door haare vruchtbaarheid
,

Aanjonge Geeften , wien een liefde tot haar leid

Die 't leerziek hart in zucht tot 't hoogft der kunft doet blaaken.

Lairess' baant h ier een fpoor, voorde eerft ontvonkte jeugd
,

Volgt zyne leiTen , met gewilligheid en vreugd,

Ziet hoe zich hier Natuur en geeft om ftryd vermaaken.

T. Ar ent z.



OPDRAGT
Aan de Konftlievende

H E E R E N
VAN ONS

KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Spreuk Ingenio & labore.

Waarde Vrinden.

E Reeden die my aangemaand heeft, om de eer-

ftelingen myner arbeid , u lieden op te offeren , is

geweeft , de verpligtinge van dankbaarheid, die

ik aan myn getrouwe vrienden fchuldig ben ; want

zedërt dat het ongeval my van 't gezicht beroofde, dat niet

alleen myn 't zien, maar bykans alle luft en genegentheid tot

deKonft wegrukte, endemyineenftaatals Leevendig dood
hield : Doch den Heemel met myn treurige tyd bewogen ,

gaf my te verftaan , hoe dat ik belt myn Leedige uuren zou-

de kunnen werkftellig maaken , 't geen in 't eerfr wel wat
bezwaart, maar daar na doch gemakkelyk vond. Waar in

gy lieden , niet alleen myn lufle hebt vermeerdert, en uit

den flaap der treurige opgewekt; maar ook in kragten ge-

fterkt, en ondereen vreedzaameeenigheid, nu by de elf jaa-

ren, dezevergaaderingin myn huys bygewoond, het welke

ik voor 't aldergrootfte geluk waardeer datvoor my konde be-

dagt werden; dewijl Gy Lieden my altyd als vriend bejee-

gent 3 en ook aanleiding tot nieuwe denkbeelden hebt ge-

* 3 gee-



O P D R A G T.
geeven, ja zo, dat 'er op allerlei wyze van de Konft, in 't

breedewerdgefprooken, vermits gy lieden alle Konft-oefFe-

naars zyt. Door welke ftandvaftige ieverzucht tot deze fi-

dele OefFening, ik geleegentheid tot Redenkaavelinge, en
ftofom te fchryven gekreegen heb : ja myn neergeflaagen

Geeft, is daar door zo ver opgequeekt geworden, dat ik de
Grondflag van iever t tot opbouw myner kennis , aan U E.
Perzonen verfchuldigt ben. Terwijl ik myn meefte vleid

heb aangewend , om deze Konft , die voor alle menfTchen
20 noodzaakelyk is, tot noch toe, met geen wifle en vafte

Reegels befchreeven, eens uit de durftere gronden klaar op
te helderen, 't Is waar dat doen ik by 't gezicht was, voor
een Schilder, na proportie meede wel wat heb geweeten, en
daar ook wel beginnen van te fchryven , maar wie zou die

de Theorie verftaat, en zyn gezicht heeft, zo veel tyd willen

neemen als'er van nooden is , om het duidelyk en klaar te doen
begrypen, al het geen deze Konft betreft? zou hy zyn tyd
met meerder nut en voordeel voor hem , niet beeter kunnen
befteeden , met zich in de Praktyk te oefFenen f Daar doch
de noodzakelykheid van 't fchryven voor een Konftenaar

,

heel veel aan geleegen is 9 want het de Memorie zonder op 't

papier te ruften , onmogelyk dragen kan. 'T is myn wel
leed, dat ik in myn tyd niet meer gefchreeven heb, en 't zal

my nooit berouwen zo veel moeiten aangewend te hebben

,

temeer* omdatikzederthetvoorzeide ongeval, meer in de
Konft , als by myn gezicht heb gezien. Gelieft dan dit

Traktaatje met zodanigen gunft te ontfangen, als het UL
werdopgedragen, om by geleegentheid en luft, zo der alte-

metseen halfuurtje mogtoverfchieten, daar in te befteeden •"

mogelyk zal in het zelve iets gevonden worden * dat met UE.
alle zinlykheid en zmaak over een komt. Doch ik verzoek bui-

ten dit, myn geneegene vrienden , dat gy lieden, in 't geene daar

ik



O P D RAGT»
ik te weinig , ofte verre mogte ingegaan zyn, door UE,
Vriendlieventheid te verfchoonen , endemy verders , met UL.
Broederlyke geneegentheid by te woonen, om 't voornemea

van'tgrooteBoek, waarvan dit een voorloper is a met Liefde

engenegentheid, aan alle Konftminnende op te offeren. Ver-

hoopende, datdenHeemelinditonsvoorneemen wil begun-

ftigen , en dat UE. allen meer en meer met gezontheid en

voorfpoed, mach gezegent worden. Dit wenftht hy, die

is> enblyft

ÜE. Allertoegedaam Vriend*

GERARD de LAIRESSE:

SCHETS



SCHETS
Van de

GRONDLEGGINGE
TER

TEEKENKONST,
DOOR

GERARD DE LAIRESSE.

E blinde Ziender, welkers trant
Van dichten, door heel Griekenland,
De Poè'zy in eeren bragt,

Word, om zyn geeft, noch hoog geacht,
Al itrekte t hem tot weinig baat.

Al was 'er toen geen Mecenaat,
Zo kreeg Homeer nochtans de naam
Van Vorft der Dicht'ren, door de Faam,
Die zyne Kunft in top verhief.

Elk kreeg de Zanggodinnen lief,

Toen elk verftant en oogen kreeg.

Dit bragt een Blindeman te weeg.

Dus won Lairesse ook ieders gun ft,

Zo dra als hy de Schilderkunft,

De zufter van de Poè'zy,

In top bragt, door zyn Schildery.

Hy deed hier, in ons Nederland,

Italien, op zynen trant,

Verlekkeren , en Roome zelf

Verheft zyn Kunft aan 't Kunftgewelf

,

Daar



Daar Puiktafreelen flaan geplaatft,

Zo dat zyn lof, tè rug gekaatft,

Den Neederland'ren zuift door 't oor,

Alwaar men hem, als in een koor,

En * ring van wakk're Geeften fluit. * in zyn

Daar munt hy boven and'ren uit, WkCh
Alshy, die nu 't gezicht niet heeft, Bycen-

Den Kunftenaaren lefTen geeft, komA -

Zo wel als aan de Schilderjeugd.

Hier zien wy hem die eed'le deugd
Nu oefFenen , en in 't begin

Eens kinderachtig, om de min
En liefde , van de Jonglingfchap

,

Te trekken , en op de eerfte trap

Te leiden, 't Is verflandig zyn
Hier kinds te weezen in den fchyn.

vMen fleur' zich aan geen kinderpraat >

Daar zich de Jeugd zo leeren laa£.

Eerft leert hy, eer men loflyk dwaal,

De Pafler , en het Liniaal

,

Net hand'len, eer men fteek van grond,
En Vierkant, Driehoek, RegtenRond*
Moet dan wel regt begreepen zyn >

Eer elk wiskunltig trek zyn lyn.

Dan oogtmen op den Horizont,

En 't Zichteind, daar het al na'er rond,

En daarmen 't al na'er wijken ziet,

Zo op den voorgrond , als 't Verfchiet.

Hier doet hy > aan die Plutus eert

,

Met een bezeffen , hoe verkeert

Men de oefFening der Kunften duid*

En welk een nut dat ieder uit

De Teekenkunft al kan ontftaan,

Al is men al met geld bela'en.

# * Als



Als ons 't Geluk den nek toekeert

Dan word de kennis wel begeert.

De Weetenfchap verduurt den Tyd ;

Maar 't Goud dat raaktmen ligtlijk kwyt.

Dit word den Midas niet gewaar

Voor dat hy eerft zit in 't gevaar.

Eer hoort dien Eezelskóp geen raad

Voor dat hem de Onderweizing haat.

Ook dient 'er, tot de Schilderkunft,

Geen grof vernuft, Wie eer haar gunM
Te Roome zógt , moeft eedel zijn ,.

Of vrygebooren , buiten pijn

En banden -, maar Lairesse leert

Dat wie door Streelgeeft geregeert,

En door Natuur word aangezet,

Dat die niet in zijn drift belet

Moet zijn j op dat de Jeugd de luft

En 't ievervuur nooit voel gebluft :

Dies brengt hy hier Achilles by

,

Die liever 't zwaard gord op de zy,

Dan zig in 't pronkgewaad, heel zacht?

Te houden by het vrouwgcflacht

,

Waarom hy, door Ulifles vond,
Daar hy in JurTrenkleeding ftond ,

Zich zelf, en zijnen aart , ontdekt;

Waar door de Jeugd word opgewekt
Om fteeds zich zelf gelijk te zijn,

De Deugd te minnen, niet den fchijn,

En dapperlij k te gaan ten ftryd,

Niet met geweer, maar kool en kryt.

Op datmen , als een held in 't perk,

Aldus gekent werd', door zijn werk,,

En eeuwige eer alom behaal,

Al fchoon gehaate Laftertaai

Den



Den Kunftenaaren , die 't Geluk
Ontbeeren, fleeds met fmaad en druk.

Te keer gaat , fchoon de maag're Nyd
Hen 't flangengift in 't aanzicht fmyt.

De grootfte Geeften gaan niet vry.

Homeer al wierd uw Poëzy,
Gelyk Lairesses Schilderkunft

,

In tóp gevoert, waar kreegt gy gunftf*

O Kume, u blyft die fchande by,

Want gy waart blinder noch dan hy,

Wiens eer te geener tyd verfterft.

Apelles, die geen glory derft,

Zo lang de Kunft in eere blyft,

Hoe wierd de Lafter toen geftyft,

Wanneer Antiphilus u dacht

By Ptolomeus gantfch veracht

Te maaken. Groote Geeft van Dyk

,

Hoe lag uw Tafereel in 't flyk,

Wanneer gy ftaat noch goed bezat \

Hoe wierd die eed 'Ie Kunft beklad!

Maar toen gy wierd ten throon geftelt

,

Wat gold die zelve Kunft al geld

!

Wie dan verftand en oogen heeft,

Zie wie zyn naam voor eeuwig leeft.

Een botte gunfteling of dry

Maakt dat een Hechte Schildery

Veel geld geacht word waard te zyn.

Men word beguicheld door den fchyn.

Dit onderdrukt den naam en geeft

Van hem , die waardig waar geweeft

Verheft te weezen, door de Faam ,

Tot aan 't geftarnte om zynen naam.

Nu voert hy Jongelingen aan

,

En leid hen op de regte baan,
* * 2 En



En fteld in 't eind' de Laocoon J

En Griekfche Venus ben ten toon,

Met de Antinous , wanneerze regt

Verftaan wat hen is voor gelegt

,

Al eermen aan het heerlijk Beeld,

Al waar iet Goddelijks in fpeeld,

Niet als een Promotheus ooit (la

De hand , en raake in ongena.

Dan looft hy 't Burgervaderfchap

Aan Y en Amftel , om den trap

Gelegt na'er 't Schilderktinftgewelf,

Alwaar die eed 'Ie Kunft reeds zelf

Praalt , ofze in 't marm're Tempelrond *

In 't grootfch Italien, hier ftond,

Of wel te Roome , op 't Kapitool.

Dank # Witsen voor dat vrye School, *J°NAt

Wiens naam, gelijk een Mecenaat sbn Ge-

Van onzen Tyd, ook nooit vergaat; Wm-

Maar die, gelijk een' wakk'ren Held, dc/stad

Tot aan 't geftarnte word geftelt. Amftd.-

Hy eindigt dan door 't Twaaleftai
dam '

Kunftleflen , die ons heel en al

't Volmaakfte voorwerp kennen doen

,

En leert voor 't fchynfchoon zich te hoên>

En 't rookrig Lamplicht nooit zo hoog
Te ftellen als den dag voor 't oog.

Men Teekene by 't helder licht.

Al mift Lairesse zyn gezicht

,

Hy fielt, men zegge watmen mag,
De Kunft dus in een' held'ren dag.

CORKELIS SwEERTS,

Aan



Aan den Konftryken Heerc

GERAKD DE LAIRESSE,
Toen zyn E. zynTraóhat, genaamt de

GRONDLEGGINGE

TEKENKUNST,
Door den Druk gemeen maakte,

S 't met den Adelaar niet ftyl genoeg gevlogen ?

öGerard! daar uw "Werk, bemind en hoog geacht,,

\
Werd tegens dierbaar Goud begeerig opgewogen:
Gy hebt de Schilder-konft weer in haar volle kracht

Geitelt , zoo lang voor heen berooft van glans en luifter

,

En haar verheerelykt dus op den Throon gezet.

Blaakt noch dat edel vuur door 't Akelige duyfter i

Dat konftbegeerïgen de rechte wegen net

En zeker aanwyft, om niet flinks van 't fpoor te dwaalen j

"Wie zal uw zorge : wie uw' aangewende vly t,

"Wie zal dit Puyk-juweel doch duur genoeg betaalen ?

Dat zelfs, zo waardig aan Minerv' zich heeft gewyd.

Bedank ö Schilder-geeft ! den arbeyd van Lairisse,
Bedank eerbiediglyk zyn hoog verlicht verftand

,

Schoon hy door 't noodlot moeit zyn' dierbaare oogen miflen,

Hy leyd u echter, als verziende by de hand

In 't edel Leerfchool, daar Euterp' haar Lievelingen

Kloek onderwyft , en ftip op 't breyn der geeften loert,

°Wie van hen magtig is, om zo verr' door te dringen

Tot daar Urania hem ftyl ten hemel voerd.

Hier legt de rechte grond van fchaduwen, en dagen,

En omtrek 't hoog , en laag , houd hier de rechte ftreek^

Slaat deze weg maar in dan zult gy nooyt beklaagen

Uw tyd , noch oeffening : wyl HcLairesse fmeek
Vooru, om 't werk, waar door de Tyber noch zalhooren,

Dat aan den Amftel is de Schilderkonit herbooren.

W. van der Hoeven.
"** 2 Op



Op het Werk van de Heer

GERARD de L AIRESS
Hoofd der Nederlandse Schilders.

Wanneer zyn Ed. den Nederlander met zyneondemchtineea
indcTcekenkonft vereerden»

n<rcegen &
croond mee eere en Zeegen.

Ja Alexander, die her gantfe waereld rond
Regeerden , wierd door min toe deze Konft gewond:
Hygeefd Apél zyn lief Kjimpafpe* om hem" het Leeven
En dat dier waarde Konft, ook te eevensweêr te geeven.
Wat eedelmoedigheid ! wat grooter Heldendaad

;

't Verlaten van een Lief die 't meeft aan 'c her re gaaf

'

Om Kon ft en Konftenaar by 't leeven te behouwden !

Wat eerkrans vlegt myn pen nu niet om 't hoofd der Oudenf
Maar, ach! de bicze nyd die de een tot de ander draa^d,
Heeft hunnen yver en de glantz der Konft vertraagd.

Tot. wat volmaaktheid waar', haar luyfter niet gekomen,
Zo ons de Grieken en de Konftenaars van Romen
Eens hadden aangetoond de midd'len , om de tyd
Te fpaaren , en de konft door arbeid en door vlyt

Tot haar volkomen ftaat en hooger trap te heffen ?

Wien zag men 't lange werk tot zulk een eind bezeffen

En 's Leevens korten duur ? De gronden hunner konft

Die ftorven nevens hen'. Wie is ooit door hun gonft

Bevoorrecht ? 'c ftond elk vry hun arbeid na te {pooren s

Maar, door het wichtig werk, ging moed en luft verlooren.

Lairesse alleen die waagd zyn tyd , en vat vol moed
Dien arbeid by der hand: hy toond op welk een voet
Wy j tot deflelfs geheim, heel veilig konnen naad'ren ;

Beïchouw zyn vlyt en geeft in deze weinig blaad'ren

:

Zie' wat hy de oudheid heeft , door zyn verftand, ontroofd,.

O Landgenoot ! wat nut hangd u nu boven 'c hoofd

!

Geniet nu nevens my het heil voor u befchooren.

Hy, die het zonnelicht heefd door zyn vlyt verlooren,

Baard u een licht der Geeft en toond de Leerling aan,

Hoe zeeker en hoe kort, hy tot die konft kan gaan.

Volg, volg dit veilig fpoor; ja leer nu , door een blinden»

O wonderwerk ! de weg door duyfterniffen vinden.

Weeft dankbaar voor zyn moeyte en vlegd een eere krans,

Die nimmermeer verwelkt , om 't hoofd des waarden Mans.
Avijlerd. dm x8 vaaHooymand

1701. F. de Kaarsgieter,



NOODZAKELYK VOORBERICHT
AAN DEN

LEZER.
Et is de waereld genoegzaam bekend , boe veel het fierIjk hulzei,

de welfand eener fcboone geflalte bevordert , daar beneeven dat een

vloeiende jïyl y
zeer groot vermogen beeft , om een geschrift fmaakelyk

te maaken: doch mijn voornemen is niet, de Konjilievende Lezer met uitgekip-

te woorden , of zeldzame voorvallen , by de Hiflorie-Schryvers genoeg be-

kend', de deftigheid van de al-oude Teekenkonfl , nevens des zelfsgezach en ver-

mogen , op het breedte af te maaien ; maar alleen tot nut en Leerzaamheid te

f'rekken , 'tgeen het eenigfle doelwit is, dat ik met al mijnpoogingen zoek te tref-

fen i Hier van daan komt bet dat ik zoo lang in twyffel ben geweef, op wat
wij'ze , en in welk gewaad , ik dit Boekje , den Konf-beminnaars zoude deelach-

tig maaken , om lufl te verwekken tot het zelve aan te neemen, te leezen, en op

een gemakkelyke manier te leeren. Wanneer ik overdacht , niet te kannen mifjen,

de voorbeelden van zoo veel deftige Scbryvers te volgen, welke in onze Eeuw ,

deeze Stof zoo heerlyk engroots verhandelt , echter alle noch eenige noodzaakelyket

dienjligheden overgejlagen hebben y waar over men zich niet heeft te verwonderen ,

nademaal deeze konf zo overvloedig is, dat men daar in nooit volleerd kan wor-
den, noch die genoeg in haar volmaaktheid befchryven.Derhalven het den Lezer moe*-

gelyk vreemd voorkomen zal, dat ik dit weetende , het zelve werk evenwel heb

derven onderfaan. Jldaar door dien het reeds in mijn gelukkige ftaatgedoodverwt

was, heb ikgeen beter middel weeten te bedenken om mijn zwaarmoedige ge-
dachten- te verdryven y als met het zelve, naar mijn zwak verfand , door-

een gewoonelyke Schildergeejl gedreeven, eens op te maaken. Nogtans ben ik in 't

eerjl , door andere denkbeelden wederhouden geworden , die my erinnerde , dat

een zelve zaak, alleen door verjchillendebewoordingevanverfcheide Autbeuren

,

aan de waereld is mede gedeeld : En om my aan dit eigenjie ongeval niet dee-

lachtig te maaken, heb ik een nieuwe wijze verkoren, om dat ik nieuwe zaa-
ken

y
echter dezelve Konft betreffende, het licht meen te doen zien; hoewel ver-

zeekert zijnde , dat ik van de meefe menfchen met dezelve Kouleur zal geverwt
worden 't welk ik my licht kan getrooften , dewijl den Hemel my veel zwaar-
der hinderpaalen heeft doen te bovenkomen : Als vooreerf , de onbekwaamheid
die ik hebbe van de duitze taal, welke myniet eigen is, nabehooren te kunnenge-

bruiken , om bet innerfe mynergedachten te uiten. En om zulks in 't Frans te doen

,

docht my ook niet raadzaam , vermits ik zo lang in Hollandgewoond hebbende , de

Franjfe Taal byna afgewend ben. Eindelijk mjne Blindheidfebeen alleen zwaarig-
heidgenoeg om my alk hoop aftefnyden^waar door ik tot eengelukkig einde van mijn

, voor-



AAN DEN LEZER.'
voorneemen kondegeraaken ; Maar deze reedenen hebben my al t'zamen nietkunnen

wederhouden,om mijn Talent , door een brandende iever tot de Konfi ontfooken , na

mijn vermoogenydeKonfminnend.e mede te deelen. Ik kan ook niet
ft
ilzwijgende voor

bygaan ,wat groots dankbaarheid ik de Heemel verfchuldigt ben , die met mijn

[mart bewoogen, zich eindeijk over my ontfermt heeft , door al die zjwaarigheden

weg te neemen , en my te begunfïigen , door de oogen desfcrflands te verlichten , de

Memorie en Zinnen te verferken en mijn hand te geleiden. Zo dan ie-

mand wegens de eenvoudigheid des Stijls, ofte eenige andere kleinigheden mogt
beginnen te Schimpen , en een kinderlyke doeninge te noemen; zulkstrek ik my niet

aan, ja hoe kinderachtig het zelve ook zy, als het maar tot vrugt kan Jïrekken.

Ten anderen , oordeel ik door een gemeene , of Burgerlijke manier vanjpreeken9

meerder te weeg te kunnen brengen, als met eenhoogdraavendeflyl; die hier ook

niet dienfig zijn zou , alzo zulks in 't hart der jonge jeugt niet indringen kan.

Verhalven ik niet als een Orateur gelijk reedsgezegt hebbe, maar als een Kon(l-

minnende te voorfchijn kom, die alleen op een duidelyke , en voor al de waerel^

verfaanbare wijze , dezelve op het doek hebbt gefield , en door mijn Zoons daar

van afdosnfchrijven y
de yverzuchtige Liefhebbers der Teekenkonjl , op offere. Heb-

be daarom dit Boekje uitgegeeven , tot onderwi]zinge der eerflebeginjfelenvoorde

jonkheid, en ook vervolgens vojr ieder een, niemand uitgezonden , ten hoog/Ie,

dienflig en voordeelig, alzo het een hulpmiddel is, om alle menfehen tot de ken*

nijfe te geleiden , waar door zy bekwaam werden , tot het aanvaarden van alle

Konften en Weetenfchappen ; alsSchilderkunde ,Boukunde , Graveerkunde , Beeld-

houwery, Landmeetery £rc. die alle zonder Pen ofKreon, onmoogelijk kunnen

geoeffent of geleerd worden. Ik heb mede daarplaaten in laatenfeilen , omde
ztvakheid van het begrip der jongejeugt , te hulp te koomen,dat ik geloof'my nie-

mand misprijzen zal, als de nijd alleen. Maar die is nu zo kennelijk en oud, dat ik

my daar niet eens om zal verzetten, maardenken, dat de pijlen derNijdop het

Schild van de Deugd weer af fluiten. Zoo gy dan GoedgunBigen Lezer

de moeiten gelieft te neemen , van dit klein ftaaltje mijner geneegentheid
,

tot het einde, met aandacht door teblaaderen; twijjfele ik niet, ofgy zult'er

meer in vinden, dan het uiterlijkbeloofd: En zo hetu mogt behaagen, zalikmy

verplicht achten , om het ander-Boek , totyordringin de Schilderkond 3 kort te laa-

ten volgen.

GROND-
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GRONDLEGGINGE
DER

TEEKENKONST,
Z Y N D E

Een korte en zeekere weg, om doormiddel
van de Geometrie of Meetkunde, de Teeken-

konft volkoomen te leeren.

_ Elyk het Alphabet ofkennis der Letteren, deeerfle

\] inleidinge van de Letterkonft is, zo is desgelijks de

j Meetkunde, het eerde beginsel die ons tot de Tee-
kenkonft geleid , buiten de welke het gantfeh on-
moogelyk is , om daar toe , zoo wel als tot andere

Konften of weetenfehappen , te geraaken. Want
door de zelve, leertmen de lengte en breedte , recht en

krom, dwarsze, fcheef, rond , ovaal , vierkant, zes of achtkantig,

geboogen ,inwendig , uitwendig, en alle andere bedenkelykefiguu-
ren , doormiddel van trekken of ftreepen. Nuisde vraag, of'erwel
iets in de waereld bedagt kan worden dateenig weezen heeft, hoe-
daanig dat ook zoude moogen zyn, of het is in de voornoemde linia-

rnenten begreepen? wy antwoorden geen de minfte. Welaan , laa-

ten wy dan de Jeugt » die dingen voor aftot een lesgeeven , en haar

daar zo lang meede beezich houden , tot dat zy dezelve vaft in haar ge-

heughenis hebben ingedrukt. Indien ik veel kinderen had , zou ik ze

geen van alle, eenige Konft of weetenfehappen laatenter handflaan,
al -eer zy wel leezen en fchryven konden ; en zo het in myn macht was,
ook de Latynfche taal , het welk zy in haar tiende of twaalfde jaar , be-

quaamlyk zouden verftaan , als dan d'eene of d'andere Konft aanvaar-

A den»



% GHONDLEGGINGE'
den. Tien jaar om het verftand te rypen , en den geeft op te wekken

,

is twee en twintig. Tien jaar om het leeven te onderzoeken en t'ordi-

neeren, is tweeen dertig ; dan noch tien om uit te munten in 't alge-

meen , zo in Theorie als Praótyk , maakt zaamen twee en veertig , die

nuvyftig, en meer bereiken kan, zyndejaarenomeen doorlugtigen

naam, eerengeld te verkrygen. Zois'tdat ikdekoersgereekent, o£

liever verdeeld heb, vaneen braaf Schilder, of Konftenaars leeven.

Doch den Hcemelbefchikt het naar zyn welgevallen , helpt den eenen

wat vroeg, en den anderen wat Iaater, abfque ingenio , labor inmilis , dat

is, zonder bequaamheid is 't vergeefs gearbeid. Dierhalven zo leert

onsdeervarentheid , dat de alderbefte middelen om in de Teekenkonft

te vorderen is , wanneer menjong zynde , een bequaame geeft , goed
onderwys , en een volftandige naarftigheid heeft : waarvan de laatflej,

de moeielykfle dingen , gemakkelijk doet worden.

EERSTE LES.

OM den Leerling dezer Konft , eene rechte Grondlegginge te

geeven , om tot haare verborgenfte deelen door te dringen

,

moet het den Meefter niet verveeien , van haare eerde en teederfte

beginfTelen, hunnen aanvangh te maaken, en hen die zoo dik wils

voor te houden, tot dat zy ze hunne geheugenis vaft hebben ingedrukt y

want zonder dié eerfte Gronden der Konden te verftaan, is het on-

moogelyk in haaren weg of loop te vorderen , verre van haare vol-

maaktheid , en toppunt te konnen bereiken.

De eerfte beginllèlen nu der Teeken-konft, beftaanuyt het kennen

en maaken van trekken , verfcheidentlyk gehaalt , dat dan ook als het

ABC der meetkunde is.

EXEM-
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EXEMPEL,

B

A

.<<>>

i
Dus brengen wy hier den Leerlingen voor 't ooge ,' eerft een

Stip, met den Letter A aangeweezen. Vervolgens een rechte Li-

nie > met den Letter B , en twee fchuinfle door C verbeeld. Verder

ziet men hier een dwariTe Linie, diede Letter D aanwyitj dantwee
geboogene trekken , door de Ej en eindelyk een kromme als een

haak , door de F aangetoont.

Van alle deeze linten en trekken , moeten de eerfte Beginners , zich

aanftonds een vaft denkbeeld maaken ; 't geen hurt niet zwaar is , de*

wylze daagelijks zulke figuuren ofafbeeldzels » in allerlei lichaamelyke

voorwerpen ontmoeten.

Doch aangezien zy niet alleen debefpiegelingderKunft, maar veel

meer ook haare oeffèning moeten bekoomen , kan de meefter hun de

eerfte beginflelen der handeling leeren op een ley , waar op hy de leer-

lingen, deeze linien meteene griffie laat naatrekken; die dan dezelve

in een reis drie of vier , alle fix zullen konnen volgen ; en haapert 'er

noch wat aan, zo kan de meefter ligt, neevensde aanwyzinge van de

handgreep , of 't houden der griffie , hen het ftout .en glad trekken op
deleys, naader aamoonen; want als de kinderen in 't begin eens een

A 2, quade



4 GRONDLEGGINGE
quade manier aangewend hebben, zo valt het moeyelyker haar die na-
derhand weeder t"ontwennen , dan een goede manier van 't begin te

doen aanneemen. Waar na de meefter tot andere leüen en voorbeelden
mag overgaan.

OndertufTchen , hoe gering ook deeze beginflèlen z n, zal een
meefter , die twee leerlingen , omtrent van gelyken ouderdom heeft

,

haaftdeverfcheiden aart en inborft van beiden , uit deeze eerfte lelie

zelf, gewaar worden ; want die dikwils beft in 't Letterfchool vorder-

de , zal hier de minfte fchynen ; d'eene , ftoutmoediger dan zyn mak-
ker, zal zyne trekken kloek voor de vuift weghaalen; daard'ander,

fchroomachtiger, de zyne als met eene beevenJe hand, en daarom
ook kreupelder zal maakenalszyn meedeleerling: welke verfcheiden-

heid inde kinderen > veelzins uit hunne verichillige opvoeding ont-

ftaat, om welkereeden men haar altyd moet trachten in te prenten,

datze zich voor futzelen en knoeyen wagten, en alles met bedaarde

zinnen, hun oeffeninge uyt te voeren; want het geen eerft in een vat

ingeftortis, daar ruikt het altyt na, gelykHoratius in zyn Schilder-

beelden klaar aantoont.

Een voorzigtig meefter , middelerwyl» moet van den beginne aan,

wel en naauwkeurig letten , op de neiging en inborft der leerlingen

;

opdathy, fchoon ze in veelerlei opzigtftrydig zyn, echter met allen

zyn oogmerk bereike. Hy moet ook weten , op hoedanigen wys
mendeonderwyzinge derjeugt, na de hoedanigheid haar'er begrip ,

met voordeel zal toepaflèn.

Al het geen hinderlyk is , moet men in 't behandelen der leerlingen

vermyden, en den middelweg tuflehen jok en ernft als den veiligften x

zoeken te behouden , te meer , door dien den zagften kant , altoos voor

den zeekerften te kiezen zy; want een zoet praatje en vriendelyke

woorden , vinden doorgaans meer ingang by de Jongelingen , dan ee-

ne barflè ftrengheit , duidelijker in de handelaar van plak en roede , dan

in die van de zagte zwarte , roode ofpypaarde , welke met luft en ver-

maak gebruikt werden. Vooral moet de meefter door ongedult, om
ineerdan eens het zelve te herhaalen, niet verdrietig worden ; aller*

meeft wanneer hy ziet dat zyne leerlingen hun beft doen , om de leflèn

en onderwyzingen te begrypen, en ter oeffeninge over te brengen»

't Is welwaar dat d'eerfte beginfzelen het moeyelykfte, en meefte

hoofdbreekens voor de meefter zyn , maar zo veel te meer genoegen en

luft geeft het hem ook wederom, wanneer hy ziet, dat zo een Jonge-
ling
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ling met 'er tyd, allengskens meer en meer in deKunft vorderd , en

op het laatfte, een goed meefter door zynonderwyzinge geworden is.

Daarom moeten de meefters zich inden beginnen niet verdrietig too-

nen om een voorzichtige , en geftaadige , doch korte onderwyzinge te

geeven , want her begrip en d'onthoudinge der leerlingen als dan noch
fwak en teer is. Gelijk de Latynze fpreuk ons leerd , Brevitas memoria

amiea. De kortheid is een vriendinue, en goet behulp om wel t'ont-

houden.

TWEEDE LES.

DUs trachten wy dan den Leerlingen verder op te leiden , door

hen in hunne driften te gemoed te komen, om alzo 't edel vuur
van iever , dat in de Jeugt meer en meer begint te ontfonken , niet uit

tedooven, gelijk wydikwils zien, dat veele Jongelingen, daar een

braave geeft in fteekt , door ftrenge tucht en flaafachtige onderwyzin-

gen , de geeft uitgeblufciit word. Daar en tegens zynd'er wederom
veele die het niet en helpt, datze uit de natuur, een bequaame geeft

totdees of gene Kon ft hebben, vermits zy die door onkunde, heel

verkeerd befteeden , daar de zulke , zoo ze van goede meefters te recht

inde kunft waaren onderwezen geworden, buiten twynèl treffelijk

uitgemunt zouden hebben.

Vooral , zo moet men niemand tot het leeren eener Konft dwingen,

want tegens heug en meug, zegt het fpreekwoord , baart walging:;

Men mag wel aanleiding daar toe geeven, doch men moet in den

Leerling een wil en trek da.ir toe befpeuren , en gelijk 't gewillig

paard met geen fpooren behoeft geftooken te werden, zo is 't ook
niet noodig , dat men de Jongelingen door hardigheid aandry ve. Aar-

digheid en natuur moeten gepaart gaan, en willen niet gedrukt wor-

den. De Kunft vereifcht een vryef zwier, zelfsln deze eeifte Begin-

selen, hoeonvermaaklyk die ons ook fchynen voor te komen; want
de oeffening van de Kunft, moet de Jeugt zelfs tot een fpel dienen,

en men moet ze hen dierhalven al fpeelende , en op een gemakkelyke
manier, ook trachten te doen begrijpen. Men moet alles dan niet

gelykelyk overhoop haaien, maar alle verwarring voor al myden.

Met kleine treeden gaat menzeeker, te haaftig loopendoetftruikelen.

A 5 ca



6 GRONDLEGGINGE
en vallen, dat men zonder grooce moeite niet weer op kan ftaans dier-

halven nadat wy hier een regte, fchuinfïe, endwarfe ftreep hebben

leeren trekken , daar wy de kinderen elkander opeen geeftige manier

dik wils in zien verpochgen, willende de eenden ander daar in over-

treffen , zonder dat zy weeten dat daar ook nut in kan fteeken ; zo gaan

wy allengskens verder, fchoon het kindfch fchynt, naar den kind-

fchen aard en zwier zich te voegen » en toonen door 't geen daar uit ge-

leerd word , wat noodwendigheid daar in fteekt.

Eerftelyk moetmen dan noodzaakelyk overzien , of die linien

zpzynalze moeten weezen, en met de ftreepen die wel getrokken

zyntepryzen, moedigtmen de jeugt aan, die niet zyn alze behoo-

ren, moetmen niet al te veel verachten, maar hen aandringen, omze
opnieus, en beter te maaken. Ditwektdeluften iever als dan t'el-

kensop.Éen goed Meefter ontziet zich niet de Leerlingen te onderwy-

zen , voor te gaan , en zelfs ftreepen maakende hen te zeggen , zo

moet'et gedaan weezen , Jongelingen, zogy't wel wilt doen. Want
het voordoen, heeft meerder kracht en grooter vermogen ontrent de

Leerlingen die eerft beginnen, daneenigeonderrigtingedie in leflèn

beftaan ; de reeden daar van is , dat zy zich beeter met de oogen , dan

met het verftand kunnen helpen. Dit doet hen driftig werden om
hun Voorganger na te volgen , en 't eveneens te maaken. Daar na volgc

genoegzaam» datmen dit alles van zelfs, en uit de geeft zal kunnen

doen. Dan zien we de jeugt elkanderom ftryduitdaagen, wie 't befte

en gelykfte ftreepen kan.

Van deze linien te leeren , komen wy tot een andere les , die mede
noch eenvoudig en flecht fchynt te wezen

,

EXEM.
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EXEMPEL.

?

6
7

s

Zynde voor eerft een O met een punt daar binnen in ~ geteekent

met N°i.N°2. Een vierkant met een punt daar in. N° 3. Eendrie-
kant met éénpunt. N°4, Zyn twee lange en regte flreepen. N° j r
twee korte regte linien. N° 61 Twee diergelyke lange. N° 7,
Twee diergelyke korte , doch wyd van een. N° 8 , Een rond met
een regte ftreep daar midden deur. N° 9 , Een vierkant met een reg-

te»



8 GRONDLEGGINGE
te, en dwars doorgaande ftreep in 't midden. N°. 10, Een driehoek

met een regte-en dwarfle linie doorgefneeden.

Deze voorbeelden , zullen wy de jeugt nu te vooren leggen » die

aan ieder nu niet moeyelyk zullen vallen, terwylze reeds een hande-
ling vandelinien hebben; maar evenwel op dat het niernant van hen
verdrie.tedezegedaantens ook fiks te leeren, moetmen hier en tuf-

fchen , terwyl zy daar meede beczig zyn , t'elkens belofte doen van
hen, zodrazy dit kundig zyn, wat fraaiere te geeven. Men doe
haar met een gelooven, dat zyeen byzondere zin zullen hebben, in

Ygeenmen hen re doen zal geeven , en dat 'er geduurig aardiger en ver-

maakelyker dingen , zullen te vooren koomen.

DERDE LES.
TErwyl wy nu den Aankoomeling , in de voorgaande Les een

Regt,Rond,en vierkant hebben voorgeftelr,en naar die gedaantens

leeren trekken, zo volgt dat men hem hier ontrent onderrechte , na

datmen wel ondervraagt heeft hoe een Driehoek , Regt , Rond, en
Vierkant moet geftek werden. Deze voorftellingen doet meneerft

den leergierigen begrypen , en op 't netfte , en evengelykfte naar maa-

ken , door behulp van 't liniaal en de pafTer , alzo de pafler dienftig is

om 't Rond, en het liniaal, om alle regte, dwarfle t en fchuinfe lï-

nien , wel te trekken. Men doe hem , die den Winnaar zal zyn , in

hetallerbeft na te maaken , belofte van teekeningenot printen te ver-

eeren. Dit moedigt wederom den een en d'anderaan tot den ftryd
,

daar men natuur en gecftigheid, teegen over elkander zet. D'een hoort

men klaagen dat de punt van de paffêr op de ly niet wil ftant houden ,

terwyl hy meer gemak by 't liniaal vind ; de ander berifpt zyn mede-
leerling , dat hy een linie een ftreep noemt , zyn kinderachtigheid be-

fchuldigende , en elk heeft het zyne te zeggen ; doch terwyl dat de ly

te glad is , en dat de punt van de patier t'elkens weg glyd , zo is het tot

dus verre genoeg , terwyl ieder van hen nu een begrip heeft , wat 'er

met de pafler gedaan kan werden, dierhalven zal men hen nu papier

geeven , om daar op te leeren teekenen , en men geeve hen alsdan deze

navolgende les.

Men (lel hen nu wederom eenige diergelijke voorbeelden, gelyk

wy ontrent hebben doen zien, te vooren, en men leerze net met de

palier afmeeten, hoelang, dik 5
en breed zy ?.yn ,

geevende de mant

daar
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daarby, met eene toonende , de grootfte dwarsftreep een voet te we-
zen , de volgende een Tertie , en de derde een Quart » hen hunne Kunft-
naamen niet onthoudende, terwyl dit tot een A,B,C, der Leer-

gierigejongelingen , verftrekt ; aldus ziet men dan alhier

.

EXEMPEL.

(sr
ö
-ï,
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N° i, zijnde een Maatdok van een voet. No i , Is een vierkante

fteen van een voet breed, en twee hoog. N° 3 , Een diergelijke leg-

gende. N°4» Een vierkant in drien. N° 5 , Een Rond, dwars
middendoor. No 6, Een Driehoek regt door uit ieder hoek.

Men laat hen deze Les wederom na teekenen, gelijk de andere ge-

daan is , doende daar met eene wederom een belofte by , van iets bee-

ters. Een verdandig onderwyzer, dient niet alleen de Leerlingen,

naaukeurig te ondervraagen , of zy hun opgegeeven voorbeelden wel
begreepen hebben : Maar ook het zelfde noch eens in zijn teegenwoor-
digheid, door een daadelijke oefFening te laten voordoen; want het

fomtyts, meer by geval zou kunnen gebeuren dat zy het wel gemaakt
hadden, dan door een kundige befeffinge : dat onderzocht en goed ge-

vonden hebbende, zo gaat hy tot een verdere les over. Door deze

middelen is het dat men hen een regt beloop , en welgedeltheid , van

allerhande voorkoomende Gedaantens moet doen befeffen : Want ge-

lijk ten eerden in de Letterkunde, een vade indruk der Letters voor af

gaat, ten tweeden die van de Sillaben , ten derden Woorden , ten

vierde den zin te verdaan , en tot volkoomen kennis der zaaken te koo-
men , zo moet het hier even eens gaan , behalven datmen alle ftyfzin-

nigheid , en Schoolmeederachtigheid uitfluite, op dat de Leerling,

teegen zijn Onderwyzer , wel met een reedel ijk ontzag, doch niet met
een Schoolfche vrees en bangigheid zy aangedaan. Zo dapt den Jonge-
ling , door een geedigen aart aangedreeven bly en luchtig , en van trap

tottrap, tot de zichtbaarheeden der natuur, ende heldre befpiegelin-

gen , daar hy zijn natuurlijke neiging toe voelt trekken , terwyl hy be-

vind dat Natuuren Kund, hem beide beginnen toe te lacchen, en aan

te dryven,tot hoe langs hoe grooter zaaken, daar hy door begeerte en ie-

ver toe aangelokt werd. 't Is met de Leerlingen als met de Kinderen

,

die door de leyband, of by ftoelen en banken , alleen leerenloopen.

Men is noch een kind in de dingen die men niet weet. De Jongelingen

worden allengs , door een goede onderwijzing, mannen, eerze man-
nen zijn. Wy hebben hen de Pafler en 't Liniaal doen neerleggen , en

hen gepreezen , datze reeds vad in hun doen, beginnen te werden, dus

zullen wy nu verder op gaan , en hen de afbeeldfels van eenige door

Kondgemaakte werken , te vooren dellen.

VIER.

#?
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VIERDE LES.

Hier fteeken \vy dan van land , om ineen ruime Zeeluchten adem
te fcheppen , een beeter Stuurman dan Palinuur , die door de flaap

bevangen, in 't brufzend peekei nat nederviel , en 'tleevenliet, mag
den Onderwyzer verftrekken ; want wie geen goed Meefter heeft , zal

een kwaad navolger zijn. Daarom is het noodig , dat men de Jeugt al

vroeg een verftandig Meefter geeft , onder wiens ervarentheid, en gron-

dige leiTen , zy een waare kennis j en niet de uiterlyke fchyn der Konfr»

mogte verkrygen. Ja men kan de naarftige in korten tyd , door goede
aanleidinge, en gemakkelyke onderrichtingen groot licht geeven. De
Lacedemoniers hadden voor een gebruik, datzy een der Wyften, en
Doorluchtigften van hun Overheid kozen , om hun Kinderente on-

derwyzen. Doch de goede Onderwyzers zijn tegenwoordig zo wei-

nig in getal , by degemeene te vergelyken, als het groot onderfcheid

dat 'er is, tuffchen goede enquaademenfchen. Zo dat het met recht

wel te beklaagen is , dat wy daagelijks zo veel bequaame geeften , tot

broddelaars zien worden , en dat alleenig door flecht ondei;wys. 't Is

wel waar dat de Natuur veel macht heeft , buiten d'ondèrwyzinge :

maar men moet ook vaft ftellen , dat het onderwys, zonder hulp van
de Natuur, kragteloos is : Want de Natuur is blind, zo de Konft haar

oogen niet oopent. Vrou Natuur opent reeds haar vruchtbaare fchoot,

en begint ons nu , de door Kunftgemaakte dingen voor oogen te ftel-

len, op dat de Jongeling door kenbaare zaakenen afbeeldingen aange-

lokt werde; want een Glas, Kan, Appel, en diergelijke dingen te

kunnen maaken , wierdby hem vermaaklijk geacht , eer hy noch tot

de Kunft over trad , en wie 't natuurlijkft iet diergelijks maaken kan
,

word van de Kinderen, die dat voor iet raars weeten aan te zien, daar

over op 't hoogft gepreezen . Dus zien wy dit , hen door de Natuur , zo
vroeg al krachtig ingedrukt, die met hun zinnelijkheid over een ko-
men ; en gelijk het waarlijk wel de minfte dingen in de Kunft zijn , ter-

wyl het Heerlijk Schepfcl het Menfchbeeld ; alle leevendige, en te

meer, deleevenloozeSchepzelen, verre overtref t ; want wat kan 'er

heerlijker en Kundiger wezen , als dat Afbeeldzel daar een Goddelyke
zwier in fpeelt, dat 'et den Opperkunftenaar'zelfniet alleen wel geviel,

maar daar wy ook de kleine waereld , daar alles in te befchouwcn is , in

B 2 zien
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zien uitgedrukt , dierhalven zou 't reukeloos weezen daar ten eerften de
hand aan te liaan , en men zou meer oneer daar mede behaalen , dan Pro-
metheus door zijn dievery, wanneer hy zijnen Jupiter 't vuurontfl.aU
endaar door zijn naargebootfte Beeld leevengaf. Zo willen wy dan
van de minfte dingen eerft beginnen , om alzo tot de Heerlijkfte allengs
op te klimmen , te meer , terw yl deze het lichtfte te maaken , en zo veel
berifpens niet onderworpen zijn. Wy Hellen hier dan met het teeken
van

EXEMPEL.

A y jeera
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A, Een Kan. met B, Een Venfter. C, Een Wynkelk. D, Een

Boog. E, Een Dambord. F, Een Troffel. G, Een Scheerbekken.

H, Een Heit. 1, Een Schop. K, Een Klaver. L, EenTheebos. N ,

Een Theekopje.O , Een Appel. P , Een Peer. Q,, Twee KarfFen. R

,

Een Parfikke. Dat wy mecnen wat vermaaklijk aan de Jeugt te wee-

zen, alzo 't gemeene dingen zijn, daar den Jongeling zich lichtelijk

mee laat paayen , en al waar 't zelf aan hen, die tot mannelijk verftanc

gekomen zijn, zozou bet tot dat zelve nut kunnen dienen, omverdec

in het Paleis van de ryke Natuur , en Geeftige Kunftoeffening te tree-

den.}, wantalle dit voorgeftelde fchoon onlighaamlijk r ©m 20 te fpre-

ken j.regti,- fcheef, krom,, leggende, zijn niet alleen onvermaaklijk ,

maar ook noodig te kennen ,. om dat 'er alle figuurlyke ILiniarnenten in

begreepen zijn ,, endaar isook niets dat hen zou; kunnen voorkoomen»

van wat gedaantens het- ook zoude mogen wezen,, of het zal hen alles

gemakkelijk, en gelijk van zelfs toevallen, 20 zy deze voorgeftelde

kleinigheeden regt begreepen hebben , en wel na kunnen maaken

;

want by voorbeeld , de Trofièl geteekent met Letter F , vertoont zich

niet anders als een Driehoek. De Kan A, is eerftde hals vierkant,

dan de buik rond , en voorts de voet Driekant , waar by te letten {laat

als men de buik maakt , dat men eerft de rechter , en dan de linker zyde
moet trekken, en de voet van de rechter zy des buiks , fchuinsnaar

beneeden , dan de linker zy even lang , en voorts van de eene zy tot de

andere toe haaien , altyd van boven naar onderen . Haal ook een ftaande

linie midden door de Kan , van boven tot beneeden , en 't zal de proefc

'er op zijn, of hy aan de eene zyde ook dikker is, als aan de ander. Dua
zal men alles naar de Wiskunde fchikken , op dat 'er niets aan haapere,

en dit zal met 'er tyd , ook zulk een vafte handeling veroorzaaken » dat

men altydwifte trekken zal geeven, in alle voorkoomende zaaken, 'c

zy men die fchetze of in't net (lelie, daar men deze kleine beginzelera

voorby gaande , niet anders als in 't wild fchermd r en nooit tot volkoo-
mz kennis , ontrent de zekerheid en vaftigheid geraaken kan*

VYF«
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O
V Y F D E LES.

M dan tot deze gezeide vaftigheid te komen, gaan wy al verder

opwaarts, vertoonende alhier door

E X E M P E L.

A , Twee
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A , Twee ftaande Linien. Door B , Twee dwarflehe. C , Twee fchuin*

&.D, den Horizont. E, het Oogpunt. F, deBazis. G,dediftantie.
Hier zien wy allereerft de eerfte Voorbeelden , die nu al geleerd en ken-
baar zijn, doch men leert de Jeugd niet twee ftaande Linien zeggen

»

maar twee regte Paralellen, desgelyks van de dwarffe enfchuinflè.

Alle Konft trekken moet men om de reden die daar uitvloeid , met zijn

eigen benaaming noemen ,
gclykmen uit de verdere Leeringen gewaar

zal worden, dat dit naar den eigenfehap der zaakenzo weezen moet.
Wy trachten niet anders , als den Aankomeling een klaar begrip te doen
nebben, vanzaakendie wy verhandelen, opdatze nietalsby den dui-
fter , onwiile greepen doen , of, den blinde man fpeelende , het heldre
Zonnelicht van de reeden niet kunnenbefchouwen, ook zullen wy
den Leezergeen drang van Voorbeelden ofHiftorien, voornaamentlyk
in deze kleine Beginzelen voor ftellen , alzo wy de veelheid daar van

,

hierondienftigen hinderlijk.achten, wylmen daar door meereen Hi-
ftory fchryver , dan een Onderwyzer word. Wy zoeken fomtyds wel
een Voorbeeld envergelyking te geeven , -doch zo kort ,klaar , en met
de eigenfehap van de zaak over een komende , als mogelyk is , doch tot

hoogerzaaken opklimmende, zullen wy die ook meer en meer groot-
ier trachten voor te (lellen, naar den eis. Men neem nu in acht dat die
dwarfle , v/elke door het liuk loopt , Horizon t genaam t word; en het
Oogje, het oogpunt. De Linien, die uit dezelve voortkoomen, al

waaren'ernochzo veel, zijn Oogftraalen. De Dwarsftreep , die daar
onder regt doorloopt, isde Bazisof Grondlinie. De twee ftreepjes

aan weêrzyden den Horizont, noemtmen Diftantie. Aldus geeven
wy elk hunne eigen benaamingen. u Deze mpetmen geduurig nazien

,

om dezelve van buiten te kennen , en zo het gebeurt, dat 'er een d warflè
linie tuilchende Bazis en den Horifont is, dan zegtmen Paralel aan den
Horizont,doch zo dezelve heel laag is,dan noemtmen die Paralel aan de
Bazis. Ondertufichen magmen de Leerlingen, om de zinnen wat
fpeelens te geeven , tufTchen beide nu en dan, een Boek met Kunfl>'
printen, ot Teeken-ingen , van groote Meefters te vooren leggen.
Want wy bevinden dat de Jeugt , door 't zien van fraaye Kunfiprinten
ofTeekeningen , tot byzondere naarftigheid aangelokt Word* Doch
voor al» zoo moeten de Printen en Teekeningen , niet onder eikanderen
•in één Kunftboek leggen r maar elkbyzonder, ieder by 't zyne , de
Printen in een , en de Teekemngen in een ander Boek., Want men
moet weeten4at die tweederly Kunft, met tweederly oogmerk, aan

den
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den Jongelingen gegeeven word. De Printen geeft men hen voor
eerft > om zich te vermaaken , in het bezien deezer Kunft. Ten twee-
de, om de Geeft op te wakkeren. Ten derde, verwekt het in herï

een nieuwe luft, door de veranderinge der gedagten t'aanfchouwen ,

want als zy de eene gezien hebben , zo zijnze al weederin verlangen,

om te weeten van wie , en wat konfept , de volgende weezen zal. Ten
vierden , de verfcheide naamen , neffens de Lofder braave Konftenaars
te hooren noemen, geeft hen een groote opwekkinge tot de Kunft:
Vbornaamentlijk aan die geene , welke het eenigzints met aandagt zie^
en van voorneemen zijn in dezelve oefFening te volharden , om een

voornaam Meefterin de Schilderkonft te worden , en een groote naam
daar door te verkrygen. Ten vyfden , op dat ze daar uit een opmer-
kingeby zichzelf zullen kunnen maaken , over't geene reeds geleerd

is ; dit leert hen allengs vafter in de Kunft worden* fa wiezouniet
doorleveren Leerzucht, aangenoopt en geprikkeld werden, die al de

naavolgende Deugden , dGg niet alle gelyk, in voornaame Printen

komt t'aanfchouwen. Als een grootfe gedagten* Fraayevverkiezinge.

Welgekoozefchpone naaktens. Graacelijke Actiën. Naruurlijke be-

weegingeen^paffierj. "Lieffelyke Vrouwebeelden. Welgefchikte klee-

dingeenplooyen. Aandagtige en bevallige weezens» iGoede.Hou-
dinge:Gierlyke Architectuur- Aardig Bywerfc. Zoete et^aangenaa-

me Kindertjes. Byzondere en-ordentelijke toeftel» -Vreemde'Kapzels

en optooizelen. )Kennel ijke en eyge Drachten, Roomfe, ^Griekze»

Perziaanze, en andere welgemaakte Waapent.uygen.° en al *t geene

wat in volmaakte Printen kan gevonden worden. Maar dat alles ziet

men ook, en noch beeter , in uitgevoerde Teekeningen » dooreen
verftandige hand gewrocht. Daar en booven heeft men noch een mer-

kelijk grooter voordeel in de Teekeningen te befchouwen , want daar

uit leertmen een fraaye , kloeke, en wakkere manier of Handelinge ,

't geen in de Printen niette zien is , te meer wyl de artzeennge daar alle

verkeerd , enteegensde hand loopen.

Zo men haar dan een Boek vertoond , met Printen en Teekeningen

onder eikanderen , en zy koomen Teekeningen te zien die fraay gehan-

deld zijn? Zo vergeeten zy dezelve weederom , door het aanfehouwen

van de Printen die naar volgen , ofandere voorwerpen. Maar zoo men
haar een Boek met Teekeningen alleen, voorleid: zo blyven zy door

het geftaadig zien van die fraaye Handelinge zo verrukt, dat het hen een

groote -indruk, en verftarkinge der zinnen veroorzaakt, 'k Wil niet

hoopen
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Tioopendatikde Jeezer te laftig gevallen zal hebben, met deze reeden

van 't Kunftbezien zo lang uit te breiden , zonder onze begonne les te

vervorderen ; doch het is langer geworden als ik zelfgedacht had : dier-

halven zo en twyffel ik niet, of myn ieverige drift, zalvandewel-
meenende niet qualyk opgenomen worden ; te meer wyl het eenrer-
handelinge is die de Kunft raakt. Keeren wy dan wederom tot ons op-

gegeeven voorbeeld, 't Zal den Leerling tot meerder luft en vermaak
dienen , wanneer hy weet , waarom die boovengemelde linien gemaakt
zijn , en tot wat einde zy behoorenj 't welk hy hierdoor, zelfbe-

fpeurenzal. Hier uit zalmen als dan gewaar worden, dat allesnaar

zyn Middelpunt moet hellen , en dat het dient om zeeker te gaan , wan-
neer men eerft alles door de Wiskunde leert (tellen , waar toe de Ron-
den , Vierkanten, Driehoeken, Regte en SchuinlTe Linien, hen
dienen kunnen. Zo zullen ze in alles reeden van hun doen kunnen
geeven.

Moogelyk zal ons nu te vooren koomen , dat men in acht neeme wat
'er reeds gevordert is , en de Ouders zullen nu al beginnen te verlangen

om te weeten hoe het hunne kinderen al aanflellen , en ofzy bekwaam,
en van goed begrip zyn , om hen in de Kon ft te oefTenen j 't welk der

Ouderen vreugd is , zo zy hooren dat 'er goede hoop gegeeven werd ,

en datze al beginnen toe te neemen. Wy zien de eene wel wat fchroom-
achtiger in zyn doen , als de andere , doch dit moetmen trachten te ver-

anderen , door een (louter nevens hem te plaatzen , dit dryft de fchroom
van d'eerfte weg , en maakt hem leevendiger ; en in de ftoute , die dik-

wils uitfpatte tot wildigheid , zal het meerder bedaardheid veroorzaa-

ken , 't wel aan weêrzyden een goede ruiling maakt , en dit baart ook
meer ontzag ontrent den Meefter. Nu zien wy of den Jongeling een

goede memorie heeft , dat een groote gaave is , en verneemen met een %

wat de Ouders of Voogden , met hem voor hebben, en hoeverfchil-

lende dat de oordeelen van de menfehenzyn, terwyl onsdikwils als

dan te vooren komt , de meening van hen niette weezen, omdejeugt
het Schilderen te laaten leeren , hoewel daar ook iedereen niet even

bekwaam toe is. Maar dus vroeg kanmen daar noch niet wel van oor-

deelen , wylmen het teck^nèn voor eerft vaft moet kennen , en verder

komt men tot de Pra&yk, te weeten, dat terwyl zy in de kennis van

de Liniamenten , figuuren , en gedaantens der dingen gevordert zijn,

men haar zwaarder Voorbeelden geeven moet, om in het Manuaal of

Handeling te oefFenen , op dat zy tot het Menfchbeeld, als zynde

C 't vol-
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'tvolmaakfl:eallerSchepzelenkomen,endat omzichtig met zyn behoor-

lijke welgefteldbeeden , en t'zamen voegingen leeren teekenen , op dat

zydaar, als een heldre fpiegel mogen befchouwen, waar toe zy be-

quaam zullen wezen, en alles kunnen uytvoeren; want dit wel kun-
dig zijnde, zal ons alles van zelfs, hoe zwaar het ook zoude moogen
weezen , toe vallen ; dierhalven geeven wy hen dan den toegang , tot

het volmaakfte' Nochtans zullen veele dit niet wel gevallen, die het

onlorTelyk achten , datmen Teekenaars van hunne kinderen wil maa-

ken , wanneerze 't genoeg oordeelen , dat men door het leeren dezer

Kunft , den kinderen flechts de ftraat onthoude > daar het ieder nu ken-

]yk is, wat nut 'erindezeloffelykeOeftening fteekt; want hier door

word men regt de zinlijkheid van de Jeugt gewaar , 't zy dat ze ftrekt

tot de Meetkunde, Schilderkunde , Bouwkunde, Goud en Zilver-

fmeden , dryversj of alle andere oeffeningen , die in het vernuft be-

flaan, vermids het gezicht en 't oordeel, uktermaaten door de Tee-
kenkonft verligt word. Ja ik derf zeggen , dat 'er geen Konften en

Weetenfchappenin de Waareld zijn , ofde Teekenkonft wort 'erzoo

noodzakelijk in vereyfcht, als de handen om teeeten. Lieden van

?ermoogen , laatenaldermeeft hun kinderen eerft DanfTen en Muzyk
leeren , en wanneerze fterker worden , Schermen , en 't Paarde ryden;

oeffeningen alleen dienftig voor 't lichaam , daar die van het verftand en

Geeft , deeze zo ver overtreffen , als de ziel , booven 't lichaam te waar-

deeren is. Ongelukkige kinderen die zonder verftand opgebragt wor*
den, om datmen den Geldgod Plutus , te veeleer aandoet; maar wat
zal 't baaten , van Eedele afkomfl en Doorluchte huize gedaalt te wee-
zen , als ons 't Geluk de nek toe keert , en wy niets geleerd hebbende

,

niet bezitten zullen ? Zo dat de Spreuk van Cato , hier niet onpas komt,
daar hy zegt , Opesfluxtc , ars perpetua. Rykdom is onzeekeren verganke-

lijk , maar de Weetenfchap blyft akyd.

Nu begint zich de wild-en woeftheid der Jongeling wat te bezaadi-

gen , en tot ftille zeedigheid gewennen, want niets is'rrbekwaamcr

toe, dan een nulteen Eerlyke oeffêning, als deze. De Leeuw, de

allerfchrikkelykfte der Dieren, kan men zijn wilden aart verleeren»

Vermaakelyke oeffeningen , maatigen de Hertstochten , en door het

tamme, by het wilde te voegen, gelijk wyhier vooren aangewezen

hebben , maaktmen een maatiging , en getempertheid. 't Zoet en

zuure, wordden Heemelfchen Neóhr in de Zinnen van de Ouders,

als zy hunne kinderen, door de Kunftoeffening wat gematigt zien

,

waar
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waar door ze niet zo zeer na de ftraat s
dan na een Kunftvertrek haaken,

daarze de handen en zinnen, fpeelens kunnen geeven. 't Jsook bil-

lyk dat de Ouders, de kinderen aan 't goedvinden van hunne Meefters

overgeeven , als zy bevinden dat dezelve
s
verftandig en ervaaren in de

Kunft zyn , en dat zy hun beftdoen, om de kinderen goede, en ge-

makkelijke onderrigtingc te geeven. 'tMoedigtde Meefter, endifci-

pel te gelyk aan , als de onderwyzinge wel bcgreepen worden. Het
komt niemand al flaapende en zonder moeite toe , Geleerd en geoeftent

in Konften en Weetenfchappen te weezen, maar als 'er een goede

neiging in iemand (leekt, zo is de hoop niet vruchteloos. Wanteen
goede neiging, behoeft zo weinig onderwys, als een gezonde geftel-

tenis, Geneesmiddelen.

Ik heb door de ervaarentheid bevonden, dat de Jongelingen, welke

tot de Schilderkonft geneigt , en vaardig van geeft zijn : veelbequaa-

mer , en meer bevalligheid tot vordering dezer oefFening hebben , dan

de zwaarmoedige. Zy word van de natuur verkozen , en is van de be-

valligheeden akyt geoeffent , om de waereld uitmuntende mannen te

keveren , voornamentlykindeze Edele Kond, die zo veel Weeten-
fchappen in zich behelft : Ja ik derf zeggen, dat 'er geen Konft of

Weerenfchap in de waereld hoorde te zijn, of een volmaakt Schilder,

dienden'er eenige kennis van te hebben. De Natuur verfchaft aan de

vaardige geeften , meer voordeel , dan de Leer-oefïèning, aand'ande-

ren. Vind men niet meer voorbeelden van Doorluchtige Meefters ia

deze Konft , die op den hoogften top geklommen zyn geweeft , welke
vrolijken vol fnakeryen waaren: dan van de geenen, die een zwaar-

moedigen aart hadden? Raphael, Polidoor da Caravaggio , Leonard
daVinci, Peryndel Vaga, Parmezan, Primaticcio, Pietro de Cor~
ton, Tintoret , Giorgon , Lodewyk en Annibal Carats, Albaan,

Bailan, Lanfranc , en meer andere ; zyn die niet alle vrolijken vaardig

van geeft geweellPHoeweldeVoogels vleugelen hebben om te vliegen,

zegt zeker ichry ver, zy vouwen die nochtans , als zy willen , om zich te

ruften : de vaardige geeften , konncn ook het zelvigc in hun werken
,

en ruften doen. Maar als de zwaarmoedigen hun dofheid willen ver-

moedigen , ftellen zy zich in Jcarus gevaar , die te plomp en bot was

,

om op de Konlt-vleugelen te vliegen. Maar deze ftofte loopt te ver.

De Weetenfchappen zeg ik, is het befte, dat men de kinderen kan laaten

leeren , want 't zy hen 't geld komt te ontbreeken ofniet , dit hebben-

ze evenwel alty'd de goede voorzorg van hunne Ouders dankte wee-
<-» 2, ten.,
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ten , dat zy kenniflê van weetenfchappen gekreegen hebben, 't Geld
vervliegt door kwaade Fortuin, zo 'ede menichen noemen, terwyi

een Brand, Schipbreuk, Dievery, onsde verganfdyke goederen kan

ontroove. Ik zwyge van overtollige Pracht en Vcrkwifting , dewelke
Overdaad daagelyks uitvoerd , die de zinnen bedwelmt houd ; waar

door Staaren en Landen vervallen , ik laat (laan gemeene ftants perzoo-

nen. Alles dit zien wy dat de kwaade opvoeding meelt te wyten is»

Waarom met regt de Pythagorifchen zeggen , dat d'opvoeding der kin-

deren, de grondveft der Burgery is. Ja zy ftellenvaft, datdewel-

itand der Landen, en ftaatcn , in'r. wel opvoeden der kinderen, be-

ftaat i
vermits het zwaar valt , de volken in gehoorzaamheid te houden r

alszyin wederfpannigheid opgevoed zyn. Dat meer is, de Natuur
geeft ons gemeenelyk niet, dan 't bezonder nut te beminnen ; daar de

Kond en opvoeding ons leeren , naar 't gemeene nut te trachten. De
Natuur prikkeld ons tot vryheid , en d'opvoeding houd ons , in onze

plicht. Ja hoe veel zien wy , diens goede aart, door gebrek van op-
voeding , braak ligt ? Horatius toont ons ook aan , dat de opvoedinge

,

de natuur overtreft. Doch het beklaagl ykfte van allen is , dat de men-
fchen verbaftert van zeden zijn,datze zelfs geen gevoelen van hun kwaal

hebben.

O tyden, o reden ! Dus doende word de waare Deugd en Wysheid
,

op den nek getrapt. Men leert de kinderen niet als uit nood. Zoo zy

geld hebben , geeft men hen al vroeg daar kennis van , en men laatze

in Weelde , Hovaardy, Dobbelen, ipeelen en dertelheid, hun ke-

ven in alle losheid doorbrengen. Verkeerde liefde in allelosheid door-

brengen. Verkeerde liefde die men de kinderen bewyft , door hen in

dit reukeloos bedryf toe te geeven , en in plaats van eerft , hen te lee-

ren zich tot kennis en deugd te ichikken, de luis als men zegt , van

zelf in de pels te zetten , en het onkruid te zaa en , dat 'er genoeg over
al vanzelfwaft. Cicero noemt het een ongeluk te zyn, en zegtdatde
menftchen , haar doolinge byna met de melk inzuigen. Een regt Huis
Vader, neemt het noodigfte ,*endat beft te waardeeren is, heteerfteen

ïtmeefteinacht. 't Leeren van Muzyk , DaruTen, fchermen, en 't

Voltifeeren, voegt ieder een niet. Deze tydkortingen zijn voor de

Grooten , en ook voor hen, die bekwaam tot de koft geworden
zyn.

SESDE
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S E S D E L E S.

DAar is geen menfch hoe verftandig hy ook mag zyn , die van eeni-

ge zaaken de Konft betreffende, regt oordeelen kan, ten zyhy
de waarekenniflederTeekenkonft , in alle deelen geleerd heeft. Hoe
veel te minder zal dan iemand zyn oordeel kunnen vellen over een

Schildery ; en of de maaker de reegels verftaan heeft, als hy nieten

v/eet , waarin die zyn beftaande. Daarom dunkt het my een groote zot-

heid van verftandige lieden te zyn , of ten minden die daar voor paffee*

renwillen, dat zy KunftopKunft, met de grootfteluft enieverdes

waerelds vergaaren, niet eens weetende wat zy al hebben, Goud of

Rooper, Eezel of Paard : geevende fomtyts honderd Ducaaten voor

eenftuk Schildery, die geen thien waardig is j het welke nergens an<-

d ers van daan komt , dan (gelyk ik zeg) dat zy 'er niets van kunnen oor-

deelen. En nochtans zijn zodaanige 't meeft in de waereld , om dat in

't hart , 'tonverftand verborgen zijnde, haar geeft niet verre door-

dringen kan; maar blyft gelyk d'oogen op de verwe, en uitwendige

fchyn hangen: derhalven kan de deugd, geen voordeel of fchaade ,

van hun dooling ontfangen. Waarom Hoogflraten ook niet mis en

tafte, alshy dezelve opmerkinge in zyn berigt aan den Lezer, met de

volgende woorden befchryft. „ Zo komt dan zegt hy , deze onze In-

,, leiding, ook zeer wel te pas, voor alle lief hebbers der Schilder-

ij konft, fchoon zy in dezelve onervaaren zyn, om in't koopenvarr

5, Konft-ftukken niet bedroogen te worden , want zy zullen die waar-.

,, deeren na de maaten der deugden , die in dezelve zynwaargenomen »

,, engeennaamkoopersblyven, gelijk'ër tans veel zijn, dievand'een

,, ofd'anderefnocshaan verleyd, kaale vodden in groote waarde hou-

„ den, omdat hunis wys-gemaakD, datze van d'een ofd'ander groot

,, Meefter gefchilderd zyn. Zeeker een belacchelyke lief hebbery ,

„ alsmen iets voor konftig en hoog acht , daar men niet konftigs noch
„ hoogs in zien kan. Dus verre Hoogflraten^

Verder moetmen aanmerken , dat het naarteekenen , ineen gcduu-
n'ge afmeetinge der fkhtbaare voorwerpen , van 't eene deel tot het an-
dere, door ons gezicht beftaat; ^o dienen wy noodzaakelyk, om een-

goede , en vafte hand van Teekenen tekrygen, de regte manier van
bet houtfekóólofKryon te houden, voor af te laaten gaan. Dezelve

C 3, wordt
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word van de duim en de voorfte vinger gevat, en ruft op de punt van
de middelfte vinger > die eenigzints krom geboogen is.

Het houtfekóól is altyd in gebruik geweeft, maar naaderhand het

potloot tot ons gekoomen , ofbekend geworden zijnde , zo oordeel ik

dat veel zuiverder , en wel zo bequaam om te handelen , als het eerfte ;

alzo het zich met kruimmelen van brood, genoegzaam uitvryven laat,

wanneer het mals en goed is. Deze twee vind ik de bekwaamde om te

Schetzen , alhoewel het potloot , ook uitermaaten goed is om te ftellen;

doch het houtfekóól, is voor de eerftelingen in het Schetzen,. en'c

potloot voor die wat verder zijn , beft te gebruiken.

Het wel Schetzen , is het noodzaakelijkfte , en 't voornaamfte van de
geheele Teekenkonft, waarom ik vaft ftel, dat het zelve voor alles

dient waargenomen te worden ; zommige beginnen wanneer zy een

Beeld voor hebben naar te teekenen , het hoofd met alles wat 'er in

hoord , teneerften net te ftellen, en vervolgen zo het heele Beeld tot

onderen toe , het geen de meeften tyd flegt uit valt, 't zy datze het hoofd

te groot, ot te klein begonnen hebben, waar uit dan een groote t'zaa-

menhang van ongeproportioneerde deelen voortfpvuit , die het heele

Beeld uit zijn beftek doet fpringen ; 't welke alleenig gefchied , door
datze die voorgezeide afmeetinge, niet wel hebben waargenoomen.
Daarom gy leergierige, neemt mijn zeggen tot u onderwyzinge ter

herten, en geef wel agc, in alles wat u zal voorkomen naar te teekenen,

dat gy altyt op deeze volgende wys, met de afdeelinge te werk gaat, zon-

der Paflèrof Liniaal te gebruiken, maar meteen vinger, ofuwhout-
zekóól naar gifïinge te meeten , leerd het oog al zachjes , tot de korrekt-

heid gewennen; want het oog is gelijk ik gezegt heb, onze voor-

naamfte leidsman. Daarom zo teekent dit voorbeeld na , zo als gy 't

hier aangeweezen ziet ; en wanneer gy deze manier eens ter deegen be-

greepen zult hebben, zo zullen alle anderedingen u gemakkelijk toe-

vallen.

rier-
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Derhalven ftaan hier twee voorwerpen afgedeeld, welke men naar

teekenen zal zo als die vervolgen, eerft de kleyne , en daar na de groote,

Gy'zult met u houtzekóol een ftipje zetten voor 't boovenfte. 1 . Van 1,.

toe aan de helft.2,weeder een flip.Van 2 tot aan deBazis. 5, noch een.Zie

nu toe ofde figuur , in uw begreepe ot bepaalde diftantie koomen kan»
Dan verders op dezelve wys , met de mindere gedeeltens voortgaande

„

tot het einde toe ; en even alzo met het ftellen. Waar uit genoegtzaam
klaar blykt , dat de Meetkunde hier in noodzaakelijk is , jazodaanig,

dat zonder dezelve » niets zobekwaam op het papier gebrogt kan wor-
den,

ZEE,
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Z E E V E N D E L E S.

DEze Voorbeelden zal men ieverig na teekenen. Het eerfte is

een Ovaal of Ey figuur. Het tweede hoe een menfche tronie,ofaan-

gezicht verdeeld is. De oogen zyn zo wyt van eikanderen, dat 'er

noch een oog tullen beide zou kunnen (taan. De neus is een derde des

aangezichts lang." Dé mond een oog wyr. De ooren, booven met de oo-

gen , en onder niet de neus
, (hoe lang of kort die is

, ) gelijk, Die op
zyde , wyft desgelijks dezelve verdeelinge van lengte en breedte , mits-

gaadevsde gedaante en proportie des hoofds. Deeerfte, is een zesde

deel hooger als breed t en die van ter zyde, vierkant. Wat de handen
betreft! , die zijn tweemaal derzelver breedte: lang , en ieder lid heeft

zijnbyzondere lengte , breedte , of dikte. De voeten zijn hetzefde

deel eens menflehen, en is f langer als breed. Het aangezicht en de

handen, moetennet met baar lengte overeen komen, zijnde elk het

thiende deel eens beelds. . Nu moetmen weeten 'dat deze verdeelinge
,

de volmaakfte zijn , zo wel in Mans als Vrouwen ; hoewel 'er weinig

menfTchen zijn die malkanderengelyken, nochtans is 'er geen buiten

deesgezeide.

Hierftelik nu weeder andere voorbeelden , (a) als Oogen, Neus

,

Mond, en Ooren j die zalmen vlytig, en met groote opmerkinge
naar teekenen , op dat men daar een goed begrip van kryge, om (als 'c

ons voorkomt, ) een wel geproportioneerd Beeld te kunnen maaken

,

dan zuilen wy daar na lichaamelijke voorbeelden geeven , om een aan-

vang met de fchaaduwe te beginnen. Want dit noem ik geen Lichaa~

melyke voorwerpen , maar allenig omtrekken.

Wy hebben tot nu toe niet anders voorgeftelt , om wel te zeggen

,

als ongevulde gedaantens , dewelke gy nu vullen zult , en met de fcha-

duwe verheeven doen fchyneh ; als dan noemt men 't vaftelichaamen.

En dewy'1 men reeds (op de fchaaduwe na) zo ver is, om tot de vol-

maaktheid der Eedele Teekenkonft te geraaken , zo is 't voor eerft noo»

dich, zich aan een goede , en vafte manier van Teekenen met rood*

aarde te gewennen, doch niet fchommelen of reufelen, alszommige

doen* maar met een fraaye handeling van artzeeren.

ACHTSTE

?a) Deze voorbeelden van Oogen,Neus, Mond en Ooren , vindmen genoegzaam in de

"ïeekenboeken van Blommeit , waarom ik niet nodig agt , dezelve hier te Yertoonen.
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ACHTSTE LES.

Dit voorbeeld 't geenmen hier aangeweezen ziet,is zo gemakkelyk en
voordeelig , voor een Teekenaar gehandeld , alsmen 't zou kunnen

vertoonen. Om 't beleggen der vlakke Schaaduwen , wijd dit ons aan

,

dat'er.niet meer als twee over elkander géflaagen artzeeringe moeten
weezen, doch des noodszynde drie , enopdeRondigheid, ofwyken-
de party, maareen. Detoetzenofdiepzels , isdeuiterfte kracht van 't

kryt of roodaarde , dezelve word gereuzelt of gefchommelt , want
meer als drie artzeeringe over eikanderen , is overtollig en vergeefze

moeiten , zo wel in 't teekenen als Etzen , gelyk dit voorbeeld aanwijftV

Men volgehetdan korrektnai doch verhaafte zich niet, neemt tyds

genoeg i want weinig, wel, en geftaadich , fpoed meer dan veel , of

Schielyk. Maar het is een gemeen gebrek , dat de voorzichtigheid en
d'opmerkinge, zo traag by de jonkheid geoeffent werden , daar zy noch-

tans dezelve het meeften nood ig hebben. Waarom de Wysbegeerigen
niet zonder reeden hebben gezegt , dat de voorzichtigheid , 't noodigft

voor de menfchelyke daaden is.

Om dit , en alles , dan wel naar te maaken , zo moetmen de omme-
trek , met kool ofpotloot gefield hebbende , Suiver met roodaard over-

haaien: Dat gedaan zynde, zo neemt wat kruimelen brood, envryft

daarde onfuiverheidvanhet houtfekóól of potloot, fchoon mede uit»

Gaat dan heen , en haal de kleine gedeeltens , die door het uitveegen

verflaaut geworden waaren, als 't hair, Oogen , neus, mond, vin-

gers en toonen 6c , hier en daar met toetsjes wat meerder op , dezelve

nefTens de Omtrek , op den dach heel teer en zacht houdende , de
Schaaduw zyde een weinigje flerker : dus doende vertoont zich de
ommetrek natuurlyk, en 't geeft een ongemeene grootsheid en wel-
ftand , aan u beelden , of andere-voorwerpen. Daar na zalmen de vlakke

Schaaduwe , van booven , en allengskens tot beneeden toe, met een en-

kelde artzeeringe taamelyk kloek aanleggen, zo gelyk, en evenwyci
van eikanderen , als 't moogelyk zyn zal , dat 's voor zo ver de gefchaa-

duwde voorwerpen betreft. Dandeflaauwe tintof rondigheid begon-

nen , ook met een enkelde artzeeringe , maar heel zacht, min of meer,

naar dat uw voorwerp is ; want de mezetinten moeten nooit verdub-

beld zyn. Nu is de Teekening braaf aangeleid > en reets half opge-

D maakt,
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maakt , de voltoojinge gefchied in deezer voegen : de vlakke Schaaduwe
zalmen, hier en daar, omhet donkerder te krijgen, met een tweede
artzeeringe verdubbelen , des noods zynde met een derde

, gelyk ik

nochgezegt hebbe. Beziet het dan een weinig uit de hand, en overweeg
met uw verftand wat'ernoch aan ontbreekt, om het model gelyk te

zyn, beginnende van booven af, met de laatfte Retokeerin^e
, dat's

te zeggen de uiterfte toetzen en diepzels > en zo is u werk voltooit. Wat
men nu vlakke Schaaduwe noemt, zullen wy met dit zelfde voorbeeld
bewijzen. Om dat dees pilaar aan d'eene zyde eenpaarig verlicht is, zo
noemtmen het vlak gedaagd. Defgelyks zegtmen van de andere zyde,
wanneer een vlakke en breede Schaaduwe, met geen licht gebrooken
is.

Wat het woord rondigheid zeggen wil, zalmen meede genoegzaam
uit hetzelfde voorbeeld begrijpen , wantdePylaarvan voore, zoowel
rond is, als ter zyde; men noemt het ook de mezetint, gelykmen ziet

aan de lichte zyde der Kolom , naar de Superficie of omtrek toe , dat 's

te zeggen daar het licht verminderd en weg weikt ; niet alleen een Ko-
lom, maar alle ronde voorwerpen, dochVieneen min d'ander meer;
als mede het boovenfte vlak van dat vierkant , die achterweikt ; en dat

is eigentlyk 'c geen wy weikende tinten noemen. Door het woord me-
zetint, verftaan wyde halve of tuflehen tint; omdat die gemeenlyk

r

rullenen het vlakke licht, en de vlakke Schaaduwe, vanelks halten

half behoord; wantaltydis tuflehen licht en donker, een mezetint,

die deze twee harde Partyen met eikanderen vereenigt , en in een doet
fmelten. Ja ichoon dees Kolom vol Basre leeve was

,
gelyk die van

Trajaan of Antonin, zo zoumen die eevenwel vlak in zyn dach en

Schaaduw noemen , ten opzichte van het generaal ; al hoewel ieder

Beeld, zyn byzondere dach , en Schaaduw heeft. Het is daar mede als

met een bos druiven, ieder druif , heelt zyn lichten Schaaduwe, en
tezaamengevoegt, doet de Tros inzyn volkoomen rondigheid voor»

koomen.
Wat de manier van artzeeren met roodaard aangaat , het zelve zal de

jeugt moogelyk wel wat moeielyker , als 't reuzelen vallen , maar daar

teegens zullen zy wederom bevinden, dat het meerder tot een vafte

hand zal dienen ; want in 't beleggen der zelve , is het meed geleegen

,

naardatzy dik of dun, digtorweid, van eikanderen zyn , waar door-

liet duiitere otflaauwe tinten voortbrengt, daarom vereifcht het meer-

der kennifle en oordeel , als 't reuzelen ot ichommelen
,
ja al waaren de

art-
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artzceringe eevenweidigen dik , zo kan men net giften , hoe veel twee
drie, ofvierdubbeld over eikanderen geflaagen, doen kunnen, even
gelykmen in 't Cyffereneenzomreekent , tweemaal twee maakt vier

en tweemaal vier is acht : het geen ik valt ftel dat met reuzelen of fchom-
melen niet gefchieden kan , dat ook wel te begreipen is. Men zal bevin-

den , datwy den leerling niet met beuzelingen ophouden, maar hun
voordeel zoeken zo veel het moogelyk zy. Daarom laat het niemand
zich verdrieten zo 't wat traag voortgaat , 't zal daar na , zo veel te lich-t-

ter van de hand afglyen , alsmen zal bemerken , dat de handen zich tot

vaftigheid beginnen te zetten.

Dat ik dit voorbeeld hier op 5, a4derldwijstentoonftel, zal zom-
in ige mopgelyk vreemd voorkoomen , doch het gefchied niet alleen om
de verandering , want het zelve zalmen al doende genoeg gewaar wor-
den; maar 'tisvoornamentlyk , om een beeter begrip te krijgen , van
't beloop der artzeeringe, het welke ik met dat hoofd aanwijs, die

voor, en achter over helt. Ziet eens het voorhoofd in D, hoe die eer-

He artzeeringe loopen , en hoe die vervolgens veranderen in E ? d'een

loopt boogsgewijs opwaarts , en d'andere neederwaarts : welke waar-
neeminge beft begreepen zullen worden , aan een Kolom , diemen on-
der en booven den Horizont fchaaduwt , en noch te meer van die geene,
diede perfpektief verftaan. Derhalven is 't nu genoeg voor eerft, wyl
men weet in wat geleegentheeden , datmen de artzeeringe zal verande-
ren , en de hand daar toe gewennen : want daar in bellaat de fraaye han-
deling. Toch men moet ook wel bedagt zyn , om zich daar door niet te

laaten misleiden , maar altyd denken om een vafte , en korrekre omme-
trek te houden , zonder welke al u arbeid vrugteloos, en vangeen'er
waarde is.

T
NEEGENDE LES.

otdus verre gefprooken hebbende van hoofden , handen , en voe-

ten, neÖènsde handeling van 't roodaarde ; zo zullen wy nu met
fachte fchreeden tot heele Beelden overgaan. Ikftel den Leerling dan

hier weederom een ander voorbeeld ten toon , om de vafte lichaamen en

haar koppeling wel waar te neemen. Dees 2 Beelden zalmen heel luch-

tig doch korrekt > met houtiekóól by malkanderen fchetzen , maar
niet meer als de grootedeelen , of het generaal daar van , beginnende

D z met
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met het ftaande beeld. Akyd van de regter zyde eerft » dan bleiven dc

gedaane deelen geduurig in 't gezicht van 't oog , en al 't andere , volg11

van zelfs zo veel te gemakkeiyker toe : daar in teegendeel met de linke»'

zy beginnende , uw handaltyd het gezicht van 't oog beneemt. Doch '

eermen de kool op papier begint te brengen om te fchetzen , zo is het

noodich , en byzonder voordeelig, dat den Leerling, zyn voorwer-
pen daar hy naar teekenen zal , een wyl tyds > met een goede en ftarke

aandacht overziet » waarneemende hoe de Beelden en voornaamfte

Leedente zaamen koppelen, waar bet hoogfte , en laagfte is Sec. Ja

zo lange , dat hy de ftand der beelden , daar van in zyn geheugenis vaft

gedrukt heek , door het welke men een groote verligtinge , en vaardig-

heid in zyn oeffeninge zal befpeuren.

't Zou den jongelingen een groote ongewoonte zyn , datmen hen

reeds te vooren lei , om de voorwerpen grooter of kleender na te maa-

ken , want de tyd is hier noeh niet gebooren om baar die zwaaren laft op

te leggen , derhalven zo beveele ik hun , het alleenig maar even groot

temaaken.

Om dan het fchetzen , op de alderbefte en zeekerfte manier in 't werk
te ftellen , zo moet men voor eerft , de centraale ofperpendikulaare linie

op zyn papier, met houtfeko'ól trekken , en maaken by zich zelfs een

overflach hoe ver, in 't principaal, de onderfteunende voet met het

hoofd gelyk komt, zoalsik hiervoor met de kan en kandelaar noch

eens aangeweezen heb. Zet dan naar gillinge een ftip voor het hoord,

naavel, en voet : en gaat daar zo in het fchetzen met de voornaamfte

deelen , van booven naar beneeden toe, op voort. Dat gedaan zynde zo

zalmen in 't Principaal zien , op wat hoogte ten naaften by, het naavol -

gende beeld begint, zeggende by zich zelfs als of men iemand onder-

wees > het boovenfte van 't vroutjes hoofd, moet met de mans borft ge-

lyk koomen , daar dan een ftip gezet; de kin , met zyn naavel , wee-

derom een ftip : en zo met de andere deelen op de zelfde wys giflende

,

voortgaande : Waar doormen al de voorwerpen op zyn regte plaats

komt gewaar te worden. Doch om zulks te doen, dient de ftilte en ruft

noodzaakelyk aan den Teekenaar, want dan kan hy zyn eige miffteUin-

gen oï fauten, beeter met opmerkinge gewaar worden, om dezelve fluks

en vaardig te verhelpen en te verbeeteren , zo word hy leerling zynde

,

allengs een meefter by zich zelf j en op die manier verder voortgaande

,

zal 't hem geen meerder moeite zyn ,435 beelden t'feffens, by malkan-

deren te fchetzen
?
ja hy zal geen onderfcheid vinden aal waarend'er twin-
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tig of meer, behalven dat'er meer tyd toe noodigis, want op die wys
als hem dit tevooren komt, zalhy dereft ook kunnen fchikken, om
dat den eenen uit den anderen vloeit. Als nu de Schets ten ruwften ont-

worpen is , en dat al de groote deelen op zyn plaats aangeweezen ftaan

,

zo zalmen het voorwerp en zyn fchets , in vergelyking teegens eikan-

deren, met een aandachtig oordeel , een weinigjeuitdehandbefchou-

wen, om te zien, ofde fchikkingenaarbehooren geplaatft is , en of de

beelden haar werkinge genoeg doen ; want als dat in de fchets niet wel

waargenoomen word, zo zalmen met de verplaatzingen verbeetering

der deelen indeftellinge, zulk een groote en verdrietigen arbeid ont-

moeten, dat deiever enluftvan de teekening vergaan zal zyn, eer

men de zelve eens halfgefteld vertoonen kan. Maar de fchets wel ont-

worpen zynde > zo mach men zich te beeter van een goeden uitflach ver-

zr.ekert houden , te meer , wanneer de omtrek der ftellinge , door het

afneemen en bydoen , met opmerkinge en voorzichtigheid , in 't werk
gefteld word.

Inhetopftellen, moetmen voor al wel toe zien, dat de lolligheid der

Aktien, die in de fchets aireede is, daar niet uiten raakt. Het welke
heel gemakkelyk kan gebeuren , wanneer men geen agt geeft , door

wat voor-deelen 3 de natuurlyke beweeging en werkinge der Beelden

veroorzaaken.

TIENDE LES.

Als dees voorgemelde dingen verftaande , zo is 't nu tyd , dat den
jongeling hier een proefzyner bequaamheid moetlaaten bleiken,

met te toonen wat hy inde teekenkonft gevordert is, en ofhyvaften
zeekergelykmengemeenlyk zegt, inzynichoenenftaat. Menzethem
dan een flaau Bas releve , dat 's te zeggen , weinig verheeven , van i
beelden voor, d'eene naakt , en d'andere gekleed ; om te zien of hy de

gezeide waarneeminge in het Schetzen , Stellen , en 't beloop der Art-

zeeringe , naar de veranderinge der voorwerpen , wel begreepen zal

hebben. Maar voor al, zo moetmen het niet te digt , of te ver van 't licht

at ftellen ; alleenig zo ver , dat het een bequaame ftarke fchaaduwe
geeft, want hoe verder het van 't licht af is, hoeflaauwer en twyffe-

lachtiger zich de Schaaduwen vertoonen zullen. Ten tweeden , zo gaat

niet te digt, by het voorwerp zitten , maar verkieft een bekwaame
D 1 diftan-
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diftantie; Zo lang als men deweezens, en voornamentlyk, de Schaa-

duwen vanoogen , neus, mond, en alle partyen die noodich waar te

neemen zyn , volkoomen onderfcheiden kan , zo zitmen niet te ver.

Ten darde , zo plaats het voorwerp zo hoog , dat het oog der beelden

,

met de uwe gelyk komt, zoals wy op zyn plaats in 't vervolg, noch
breeder verhandelen zullen. Ten vierden, zo zyt voorzichtig , datgy
nooit meer als een beknopt venfter licht gebruikt, waar doormende
vlakke Slachfchaaduwen beft gewaar word , daar in teegendéel een

groot, ot ver van eikanderen verfpreident licht verkiezende , zo wor-
den de fchaaduwen verdubbeld , enkrygeneentwyffelagtige bepaalin-

ge. Hoemen zyn pofte folio ofpanneel daarmen opteekent , leggen en
vaft houden zal; vind ik niet noodzaakelyk hier te verhaalen, alzo de
Jongelingen het daagelyks genoeg, van andere, zien voor doen. Al-

hoewel het zei ve,in 't voorbeeld van de twaalfde les,genoegzaam aange-

weezenftaat. Men vertoon zyn teekening als dan aan de meefter, om te

doen zien, hoe ver men reeds hier in gevordert is : en of hy u bekwaam
zal oordeelen, om naar het playfier- rond, met witen fwart ; opge-
grond papier te kunnen teekenen ; want alsmen de handeling van 't art-

zeeren kundig is, zo valt deeze manier , zo veelte gemakkelykerinde

hand,

ELFDE LES.

HEt fchetzen en (lellen, in de fesde en negende les, en 't beloop der

artzeefingeindeachtfte, beweezen hebbende, zo zal het niet

ondienrtig zyn, datwy tot het witen zwart Kryon , opgegrond of

of blauw papier, overgaan. Om een goede en vafte handelinge, op
zulk papier te verki ygen , i s 'er geen beeter middel , als zich geftaadig

naargewafleTeekeningenof playfter te oefFenen , wantdegewoon-
te zegt het fpreekwoord , is een tweede natuur.Waarom wy de Leer-

lingen , hier verfcheide weezens in playfter troonien , voorzetten. In

plaats datmen op het wit papier, zyn voorwerpen met de Schaadu-

we plagt te doen ronden, en het licht uitfpaarden: moetmen hier

nu in tegendeel, de Schaaduwe uytfpaaren, en de .lichten met het

Kryon doen ronden, niet datmen gantfeh geen Schaaduwe meer
zoude behoeven te maaken : dat is de meening niet,geenfïnts ; maar
hier en daar weinig, zoo hét de nood vereifcht. Alsmen voor eerft

een
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een vafte ommetrek heefc, zofalmethet wit Kryon, by deverhee-

venfte partyen begonnen worden, daar hetalderligftenisj als op hec

voorhoofd , neus, en wangen, verminderende alfachjes hoe langs

hoe meer , doch niet met artzeeren , maar al fchommelende, dan
alleen daar het licht afneemt, en met de Schaaduwevereenigt word,
gelyk dit lachend-troonitje in de zwarte KonftaanwyfT, het welke
naar een teckening gemaakt is , die even alzo op donker papier

gehoogt was: zo doende zult gyde Schaaduwe van zelfs zien voort-

komen. Neemt dan uw zwart ofrood-kryt, enartzeerde Schaaduwe
daar het zulks vereifctit; geef dan verders de uiterfte hoogzels of

glans» enook de diepzels. Deze manier van teekenen is, boven het

vermaak dat zy heeft» ook veel vaardiger, gelyk de daagelykze on-
dervindinge getuigt: ergo het befte voor een Schilder. jaalsikmyn
gevoelen regt uit zal fpreeken , zo kan ik niet zien , dat het artzee-

ren op wit papier, iets tot Schilderen doet, en dit al: want zo het

Kryon van alderhandekouleuren was , zou het niet eeven eens (taan

als gefchilderd ? Daarom moeten de geene die regte liefde tot de
Konft hebben, en goede meefters daar in hoopen te worden, zich

niet ontzien , om de oefTeninge deezer handeling flkx te leeren. Doch
men moet niet denken dat het zogemakkelyk toevallen zal , als men
dehandelingevan'troodaardte voorenniet geleerd heefc. Maar bo-

ven dat, zo laat u niet verleiden door een fraaye manier, want de
vaardigde én fchoonfte handelinge des waerelds , is niet magtig ge-

noeg, om een verftandige en volkomen Teekenaar te maaken, de
vafte ftellinge , en fchoone omtrek, is het voornaamfte, die hem tot de
volmaaktheid moeten brengen. Waarom ik de Jongelingen ten

hoogden aanbeveel, zich niet aan 't Schilderen tcbegeeven, voor

al eer een verftandig meefteroordeeld , dat zy ver genoeg daartoe,

in de Teekenkonft ervaaren zyn. Niet dat ik gelyk zommige zeg ,

datmen zeftien, twintig, ja vieren twintig jaaren teekenen moet,
eermen tot het Penfeel overgaat? zulks acht ik voor een verwaande
grootsheid, en oordeel hun zelve eer zo veel jaaren, boven de genen
die zy reeds bezitten, nodig te hebben, om haar volle verftand te

krygen. Toch het is in dejeugt een gemeen gebrek die haar als aan-

gebooren fchynd , dat zo voort als zy wat gepreezen worden , ten

eerften aan het Schilderen willen, fchoon zy naaulyks de roodaard

pen in de hand weeten te houden ; ja willen eer een man zyn dan een

kind. Andere wederom die de iverigfte fchynen* laaten het zom-
tyts
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tycsin den beginnen fteeken, en fmoorenin haar geboorten. Daar
is noch een darde zoort, dewelke altyd uitftel zoeken , fpringendc

van den Ös op den Ezel, neemendegeduurig iets nieusorn deveran-

deringe by der hand > of hebben geftaadig het hoofd vol grillen , 't fy

dat zy vermaak (cheppsn in de Oeffeninge der Muziek , Komeedien
te bezien,onnutte grollen van boeken te leezent&c. het welke alles tot

hinderinge deezer lofFelyke Kon il is (trekkende. Weg dan met alle

buytenfpoorige tydkwiftinge -, alsmen meeftcr is , en dat wy de zwaa-
righeeden te boven zyn , zo is h noch vroeg genoeg om vermakelyke
tydkortingc te zoeken. Het geld 't geen de Jongelingen ook zom-
tyds daar aan te koft leggen , zouden zy veel beeter kunnen befteeden»

zo aan fraye prenten , Boeken t Playfter, Beelden, en een teeken-

Akademie. Een die regte liefde tot de Kond heeft, en daar in zoekt
te volharden, blyft aan 't geene hy begonnen heeft , en maakt het ag-

ter een af. De Hemel helpt de ieverige, en de Gooden zo de Poë-
ten zeggen, verkoopen alles voor zweet. Doch keeren wy weeder
tot onze onderrigtinge.

Terwylmen reeds aan het Retokeeren zal gevorderd zyn , zoo is

liet noodig dat wy zien, hoe decs tronie geteekend is. Men moet de

fachte plooyen , met geen ftreepen of trekken op de ligte partyen

aanwyzen, hoewel 't veel gefchied : maar de grond van 't papier

voor 't zelfde laaten, want anders toond het zich te hard. Begin

dan eerft met het hoogde licht > te weeten het voorhoofd > dan de

neus, en zo voort.* doch om dit te verkrygen , maaktmen eerft [een

groote party van licht» en geeft dan gelykwy hiervooren noch ge-

zegt hebben, de hoogde glans daar boven op. By voorbeeld dat

een Tr oonie in vier ftreepen,Paralel van elkanderen,verdeeld was, een

voor de oogen, de tweede voor de neus, de derde voor de mond,
en delaatfte voor de kin 5 neem dan een papier, en bedekt |daar

mede detroonietot aan de bovenfte ftreep, zo ziet men niet meer
als het voorhoofd? begin daar met u Kryon, en voert het uit , zo ver

als 't verlicht is j dat gedaan zynde , zo fchuifuw papier een ftreep laa-

ger, en vervolg met de neus: dan de wangenen oogen, ja al wat in

dat deel behoord. Met de neus, om dat het een deeizy, die met het

voorhoofd gelykjis , doch de oogen en wangen niet : zo zien wy dat

heteene licht uit het ander vloeid. Nu de mond enkaaken; dan voor

't laatlte,dekin. Dus doende zalmen zien datopdiewys, degelyke-

nifle beft voorkoomen zal. Eeven gelyk men een juffer ziet (taan met
de
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de Waayer voor haar aangezicht, verlangende dat zy zich ontdekt,

cerft de oogen* vervolgens de neus en mond , eindelyk in 't geheel;

verheugende ons dan dat het de zelfde is , dien wy te vooren gedagt

hadden. Een zaak wel te beginnen, enordentelykuit te voeren , daar

wint men veel tyd meede.

Men vaar nu voort met de befte Playfter beelden die 5er te krygen
zyn, naar te Teekenen , alsd'Apollo, Griekfe Venus , Antinoüs,en~

meer andere fraaye afgietzels. Wanneer nu den Leerling ziet , dat hy
dus naar zyn zin vorderd: Zo wekt de Geeft en iever in hem zodanig op,

dat 'er iets groots van te verhoopen ftaat. Dus doende komt men met
vermaak en fachte Schreeden hoe langer hoe naader, tot de volmaakte

Teekenkonft. Want het Playfter werk de hoogfte trap is , om tot het

Leeven te geraaken.

TWAALFDE LES.

NU is 'er niets meer overig te weeten, als, in watPoftuur den
Teekenaar zich zelfs zetten moet, wanneer de gezeide Beelden

hoog oflaag geplaatft ftaan , omdiebequaamlyk te kunnen zien. Als

men iets voor heeft om naar te Teekenen , 't zy wat het ook mach zyn ;

zo moet men de volgende Aanmerkingeakyd waar neemen,als byVoor-
beeld met deze fles aangeweezen is. Wanneer de zelve paralel aan ons

oog ftaat , zo zalmen zich in zoodanigen vaften Poftuur ftellen , 't fy

ftaande oi zittende , dat men het Voorwerp , en zyn Tafereel ie gelyk,

met het Oog kan„ beftraalen ; wel te verftaan,zonder het Hoofd op, of

nederwaarts te beweegen ; alzo door het op en ncederkyken , niet al-

leen een ige tyd werd verzuimt, maar ook het oog daar doorgediver-

teert en verbyfterd word. Wat aangaat de Diftantie , dezelve zal men
neemen , na proportie dat het Beeld groot is , ten alderminften zo ver

,

dat men het Voorwerp , met een opflag zyner oogen kan bevatten , zo

dat, hoe grooter Beeld , hoe wyder afftand men verkiezen zal: gelijk

wy in 't vervolg naaukeuriger zullen toonen, als wy van het leeven

fpreeken.

Nu is het tyd, dat wy den Leerling het klein na groot, of groot na

klein aanbeveelen , als zynde hier een noodzaakelijke zaak, om 't Oor-
deel wel te oefFenen ; en de befte middel om vaft te leeren ftellen : Hier

door zullen zy de pafl'er in 't oog krygen , en alle dingen verftandig naar

't gezicht weeten afte meeten»

E Wanneer
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Wanneer nu de Leerlingen zo gevorderd zyn , van alles te kennen ^

dat tot dus verre , aangeweezen ftaat , zo is het noodig dat zy haar kragt

en bekwaamheden overweegen , en by zich zei ven denken , waar hun
Neiginge en aart toe ftrekt,daarzy haar behoudenis door meenen te vin-

den: want nu zyn d'er geen Konften noch Weetenfchappcn inde wae-
reld , ofmenkanzedoor 's Heemels hulp aanvaarden, en door iever

meefter worden , alsmen voorzichtig te werk gaat.

Het is dan tyd dat de Ouders of Voogden , bequaame Leermeefters

zoeken , om de Jeugc in hunne verkiczinge de behulpzaame hand te bie-

den , op dat zy met voordeel haar Oeffeninge mogten volvoeren : want
aan een ervaren Leermeefter, hangt de welvaart eenerwelmeenende
Jongeling, 't Was te wenfchen dat dezen raad , van die geene welke
met kinderen gezeegent zyn , mogt behartigt worden, wat zoude in de-

ze Landen, zo wel als in Itaalien,Vrankryk en elders , met 'er tyd fraaye

Kunftenaars bloeyen , en doorluchtige Meefters voor den dag bren-

gen, dewelke meenigen bekwaame Geeft opwekken zouden, die nu
door nalaatigheid eniloffigheid der Ouders of Voogden , onnuttig en te

niet verfleeten worden. Wanteen goeden Akker wel beploegt
, ge-

meft , en bezaaid , brengt veel en goede vruchten voort.

De Teekenkonft tot dus verre verhandelt hebbende, oordeel ik nood-

zaaklyk gelyk ik noch gezegt hebbe , aan alle Konftlievende menfchtn>

noodig te zyn , om alles naar hun Neiginge te kunnen onderneemen ^

enmetgoedvetftand, en vatzaam begrip, van alle zaaken te kunnen
redeneeren , en oordeelen.

Maar de geenen die tot Schilderen genegen zyn , dienen nootzaake-

Iyk meerder van het zelve te weeten. Waarom ik voorgenoomen heb,,

een tweede deel hier agter te voegen , beftaande in tien Propozitien, ie-

der met eenZaamenfpraak,zo als wy die vervolgens gewoon zyn in onze

weekelyke by eenkomften te leezen *, om de Teekenkonft alzoo in 'tge-

heel by meanderen te hebben , en ons tweede Boek , meteen aanvang

der Schilderkonft te neemen*
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Op de natuurlyke neiginge der menfchen.

é^y Een edele imborft laat zich voor altyd bepaalenj

^-* Wat dwang de geeft beklemt, zy breekt in 't einde door:

Geen nyd noch lafter ftelt haar dappre moed te loor

;

Geen weeldens konnen haar van 't rechte fpoor doen dwaalen.

De fchranderheid ontdekt heel licht die held're ftraalen,

En merkt waar 't brein op doelt; dit bleek, met volle gloor,

In held Achilles, toen hyHelm en Zwaard verkoor,

En, fchoon als Maagd getooit, flechts dacht aan Zeegepraalen.

Atbcnen kende dus haar Jongelingens aart,

Dies gaf het mannen, door hun brein alom vermaalt,

De Geeft hoe ruim en groots kan leiding niet ontbeeren

O Gy , Geeftryke jeugd, die 't Pad der Konft betreed.

Ontmoet u arbeid , denkt men koopt de roem voor zweet

,

En dat Standvaftigheid in 't eind doet Triomfeeren.

T- ARENTZ,

E z VOOR-
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Konftlievende Genooten

,

Erwyl de Ed: Groot Agtbaare HeerenSurgermeejleren , ons

een aanzïendelyke plaatsi, voor een Konft-zaal vergunt heb-

ben, - tot opqueekmge der Edele Schilderkonft : zo is fwaarlyk
onzefchuldigephgt , datwy ook metter daaddom blyken , dat het ons

ernftig ter harten gaat, en dat wy 'topregtelyk meenen. Laaten wy
dan alle kragten aanfpannen, met lever enluft zich vleitig oefenende,

op dat deze doorlugtige Konft , als een helderezon ,, met meerder glans

enluifter',, als wel voorheen, mogt komen uyt tefchitteren, tot wel-
vaaren van ons, englorie der Beroemde Koopftad Amfterdam. Dat
de oudjieen Eervarenfte onder ons dan, meteen teedere zucht tot zyn
evenaajlen ingenoomen , haar de behulpfaame hand biedt n , voornaam

mentlyk om de jongfte, die nochjwak zyn , en hulp van nooden heb-

ben, te onderrigten, op dat in haar , de la
ft en moed , mogt aan-

groeien, om zo doende tot volmaaktheid te geraaken , want dat is

hetvoornaamfte,. daarwy deAgtbaare Magidraat, en ook ons zel-

ven, mede kunnen voldoen. Laaten wy danvoorzichtig met vreed'
lieventheid te werk gaan , en volgen de Al-Oudefpreuk van onze'

Republyk , Concor'dia resparvse Crefcunt. ' t Geënte kennengeeft

,

dat alle kleene beginselen, door Eendragt opklimmen , tot de hoog/Ie

top van volmaaktheid. Verheugen wy ons waarde Konftgenooteny
dat wy in zo een gelukkigenftaat gefield zyn. Den Heemel gaat

voor ons open, en deGundige Dageraat, op haar Purpere waagen
gezeeten, wekt alle ieverigen op, enfiort eenaangenaame dou over

alle heen , die onsdoet verquikken en verheugen , wanthaar aan bren-

gen, is gemeenlyk een bekendmaakmge van Phcebus komft , die alles

met zyn heldereftraaien befchijnt , en de dingen doetgr oeyen enbloeyen y

waar doorze haarfchoonheid , Reuk, en[maak verkrygen.

Wie is"er dan onder de Konft Oefenaars, die niet met een opregt

ge-
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gemoed , ( en zonder voor oordeelingenoomen ,) zalmoeten Uèfiaan\

dat onzen Voorftander , van den Heemelverhoren en befchikt is , tot

dit heylzaame werk? Daar isgeen geheugenis van iemand , zo lang

als Amfterdamgefiaan heeft , die ooit zo een Edelmoedige daad heeft

onderwonden , en tot zyn volkoomentheid gebragt , dan dezen alleen ;

want hy door een ingebooren drift tot de Kon/l , met konnende ver-

draagen , dat dezelve zo ongelukkig verviel , is met medelyden , over

haar Rampzaaligenftaat bewoogen , en heeft (in weer wil van de

bitze nyd , baatzucht , en verwaantheid ) haar uit het donkere

hol der onweetentheid verhfl, en in beeterftaat als vooren herfield;

alleen maar 3 uit een opregte liefde tot dezelve , 't welkegenoegzaam

gebleeken is , aan de overgroote moeyten en iever , die hy daar toe heeft

aangewentytot Glorie, en Lofvan zyn EeuwigeNaam •> zo dat hy met

regt , een tweedeMefeenas y en Auguftgenoemt mag worden.

E s In-
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Inleiding van de eerfle Propofitie.

OM tot de Zaak te koomen, zo zullen wytot Voorwerp onzer
Verhandelinge , met de Volmaakte Teekenkonft een Aanvang

neemen : Nademaal dezelve , het fondament zy , waar op de Edele
Schüderkonft is gegrond veft; zonderde welke niemand onmoogelyk
tot Volkoomentheid kan geraken , al vroeten hy zyn leeven lang.

Onderzoeken wydan vooreerft, wat de Teekenkonft is, en vervol-
gens haar vermoogen , en uitwerkinge.

De Teekenkonft , is een kenbaar vertoog der dingen , van Linia-

menten , door een welgeoeffende hand getrokken , op papier , doek ,

ofpanneel: Want daar is niets op deganrfche Aardbodem gefchaapen,
wat het ook mag zyn, 't geen eenig weefen heeft, beweegelyk of
onbewceglyk, of het is daar in b^greepen: 't zy het in lengte , breed-
te, dikte i rond, ovaal , fcheef , of krom beftaat ; ook boomen,
fteenen , vrugten , kruiden , bloemen , beeften , en Menfchen. Ja
alles dat kenbaar is, zon, maan, en fterren niet uitgezonderd. In 't

kort, 't is een Konft, dewelke afbeelden kan, alles wat men onder 'c

wyde uit-lpanzel des Heemels bedekt ziet.

Het is aanmerkerfwaard , dat in deze Landen, de Teekenkonft tee-

genwoordig zo weinig betragtword, ja zo geringen onnoodig geoor-
deeld, alsof het maar tydquiftinge was > enniettepyne waard, om
eenige moeiten , of ftudie aan te hangen. Daar ik in teegendeel wel
anders heb moeten blokken , om wat te leeren ', niet alleen in myn
Jonkheid ? maar tot het laatfte der daagen dat my dit ongeval overge-

koomen is , heb ik de weekelyke Kollegien waargenoomen , en Akadee-
mie Beelden naar 't Leeven geteekent , behalven noch andere gewoon-
tens dien ik had , van naar de Antyken , Basreleeves s en gekleede

Leeman te teekenen, gelyk dezelve Modellen of teekeningen, onder

de Liefhebbers beruftende, kunnen uitwijzen. En noch heb ik niet

genoeg naar myn zin geweeten , -om denaam van Hiftorie-fchilderte

dra^gen. Maar wat hoef ik een Voorbeeld van myn zeiver op te haaien,

bleikt het niet genoeg aan de werken der oude Beroemde meefters , dat

zy al haar vleit en zorg aangewend hebben , om in de Teekenkonft uit

tfi
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te munten, nis Raphaël , Michel Angelo, Karats, en meer anderen;

niet alleen in 't Menfchbeeld, maar alles; zowel Landfchap, Archi-

tektuur , Konterfytzels , Bloemen , Beesjes , en wat'ermeêr ver-

eyfcht, om Univerzeel ofalgemeen te zyn? Doch wat hebben anderen

daar na, dewelke mede voor braave baazente boek (tonden , haar in

dat deel niet al mifgreepen , waarover zy veel fchimpenfpot hebben
moeten verdraagen , zo als den Hoog-geleerden Junius genoegzaam
aantoont. De Ervarentheid heeft ons doen zien , dat de Romynen , en

die van Boulogne , welke haar te Roomen geoeffent hebben , in 't

generaal altyd de befte Teekenaars van gantfch Itaalien geweeft zyn.

De reeden daar van is . dat die meer tyd in het teekenen befteeden , eer

zy tot het penfeel en verwe overgingen , dan d'anderen.

Voorwaar men hoefc zich dan niette verwonderen, datdie Groote
Meefters , haar zo

e
veel aan de Teekening hebben laaten geleege leggen

,

en geen tyd of moeiten ontzien, om die volkoomentlyk teleeren, en
daar door tot de hoogfte top der volmaaktheid te geraaken , zynde
verzeekert, dat zo zyeen Eeuwige naam wilde verdienen, door dat

mkidel,de zelve zoude kunnen bekoomen* Gelykhetook genoegzaam
blykt aan haare wonderwerken , in alle fteeden van Europa , by Prinf-

fen , Vorften , en andere Konftlievende. Ik fpreek nu niet van Schil-

deryen, maar alleen van Printenen Teekeningen, booven alle ande-

ren geagt en in waarde gehouden; ja zodaanig, dat de gemeene man
daar naauwelyksaankoomenkan, omdeongemeene iraaje, enkorrek-
te Teekening die daar in te zien is : Hier zoude moogelyk iemand tee-

gen werpen, dat de groote agting» diemen voor zodaanige Printenen
Teekeningen heeft , juift niet om de fchoonheid of deugd is »> maar eer-

derom de oudheid , voornaamentlyk , om dat zy zo quaalyk te bekoo-
men zyn , want het geen overvloedig en gcmakkelyk te krygen is,

werd doorgaans weinig geagt: welke Redeneeringe , by fommige-
niet onwaarfchynlyk voorkoomen zou , maar myns oordeels , by de
verftandige geen indruk vinden : want de beroemde digter Horatius ,-

in zyn fligtinge Moraal, voerdde Deugd ten Hemel, niet om haar

oudheid? maar om datze volmaakt fchoon is, beftaande in zuivere
waarheid van zaaken ; en wat is'er toch dat met meer moeiten en arbeid

verkreegen word , dan de Deugd ? by gevolg een onfterfFelyke naam.
Het is ook onweederfpreekelyk , dat alles 't geen volmaakt Schoon en
Deugdzaam is, aldermeeft gewenfcht en 't zorgvuldiglte bewaard
word.

Ou*
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Oude Teekenaar , en Jong e Schilder .

TeekenaAf, Roept zo hoog niet jongman, bezint u wat.
Schilder. Wel waarom, is het niet eens tyd , daar 't my beuren mag,

terwyl ik nogjong ben , en alreeds zo vergevorderd?
T: Wilt gy gaan Reyzen en ichoenen verflyten? het wasbeeterdat

gy noch een halt douzyn broeken verfleet metzitten, dan leerde gy
noch wat. Gy zyt te laatdunkende en pocht te veel.

S: Isdat pocchen, dat myn meefter zegt, datniet een vanalle zyn
difcipels zo ver gekoomen is als ik

T
en noch dejongfte zynde ? want

die zyn konft verftaat , enwatgereyftheeft, is'er immers boven op.
T: Dat kan wel weezen. Maar zeg eens wat is Konft , en waar in be-

Haat uw oeffening?

S: Alles dat my voor komt te Schilderen , wat vraagen is dat ?

T: Uytde Geeflook?
S: Wat uit de geeft , wisjewasje, neen het Leeven , de Naarboot-

fingederalgemeene Natuur is myn Studie.

Tï Hebt gy wel naar Flayfter leeren Teekenen?
S: Drie jaar heb ik geteekend , maar 'k weet van geen playfter,

heb ook by myn patroon niets daar van gezien, maar na fraaje printen

van Blommert, Berchem, Breugel , Rubbens , en andere braave

Konftenaars.

T: NaarRaphael, Karats, enPoufynook?
S: 'k Geloof van ja , ik heb'er zoo naauw niet opgelet. Maar wel na

Teekeningen van myn Meefter.

T: Hebtgy meede op 't Kollegie naar het Naakt Model gettekent ?

S: Neen.

T; Wat meent gy dan met het Leeven te Schilderen?

S: Na leevendige menfehen , Man , Vrou , Kind , Schaapen , Oftln

,

Koeyen, Stoelen, Kaften-, ja alles dat te pas komt,

T; Hebt gy 't Menfch beeld, met alle zyn Proportien ook ge-

teekent ?

S: Ja toch, het eerftejaaral.

T; Zo kentgy die vaft van buiten, en die van de Vrou ook denk

ik? zonder twyffel weet gy dan mede wel , waar in die beide Propro-

ticn verfchillen ?

'kS:
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S: 'k Geloof ja, als ik'er moeiten om doen wou, maar wat hoeft

dat? die dingen wijzen zich zelfs, want als ik het leeven voor myn heb,

dat volg ik zonder roemen , zo korrekt na als een draad.

T: Ja ? Maar kund gy dan de gebreeken wel zien die in 't leeven zyn
,

en dezelve ook verhelpen? want als men de proportie niet terdcegen

weet, en waar een volmaakt beeld in beftaat, zo kan men ook niet

zien of het wel is.
:

S: Het leeven kan niet rnifTen; meent gy dat ik niet zien kan of ie-

mand een Scheeve mond , Blindoog, of horlevoet heeft ?

T: De proportie beftaat daar niet in, het beftaat inde Leedematen

,

haar lengte , dikte , en breedte»

S: Dat weet ik wel ; maar als ik de natuur volg zegt myn meerier

,

dan heb ik voldaan. Gelyk d
1

eene menfeh heeft een dik hoofd , d'ander

een kleine» d'een heeft groote , en d'ander kleine handen , d'cen kor-

te , en d'ander lange beenen : d'eene vrou is mooy , en d'ander leelyk

,

en zo voort.

T: Hebt gy ook welkleeren naar de leeman gefchilderd ?

S. Ja dat heb ik eens gedaan, maar hec is zulk een gefutzel : en wat
de kleed ing aangaat, dat luiftert toch zo naau niet. Maar de Kouleuren
fuiver te temperen , en aan te leggen , dat is wat moejelyk voorme, en
ook om een dingglat te verdreiven: want het is ellendig datmen zo

qualyk zagtevis-penceelenkreigen kan.

T: Neen dat fchort u niet , gy verdreift u dingen al heel zagjes.~

S: ja weet gy dat, het is de zielvan de konft een gladde en malflc

penfeel ; Ik meen dat het myn ook veel moeiten gekolt heeft , want ik

ontzie geen tyd > rog dat is 't daar 't meeft om te doen is ; En nu ben ik

den Heemelzy gelooft zo ver, dat het teegenwoordig maarfpeelwerk

voorme is. Maar daar nu myn meefte zwaarigheid op aankomt, dat is

ómfchoone Olie en beftendige verwen tekreigen, zo dat ik genood-

zaakt zal zyn , om wat tyd aan 't diftileeren te gaan befteeden.

T: Hoe aan 't diftileeren , ikmeendedatgy ryzen woud?
S: Ik blyf hier op zyn minften nogh wel een maand oftwee.

T: Wat ik nog verder vraagen moet, de perfpektief die hebt gy al

vaft doeje niet , en van wie geleerd ?

Sm
. Daar weet ik niet af.

T: Wel hoe maakt gy "t dan om iets in perfpektiefte brengen ?

S: Dat valt vanaelts toe: Men möeft ookwel onnoozel weezen,

F als
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alsmen niet wid, dat de dingen die ver zyn, verkleenen$ en dat een
vierkante Taafel op fy , zo breed niet is . als. voor.

T: Maar hoe veel dat alles verkleend , zonder Oogpunt, Planum »

of Didantie ; daar (preek ik van.

S: Wel dat ik met myn oogen zie dat moet ik immers gelooven.
T: Hoe lang hebt gy vyel aan de Kon ft geweeft , 1 2 jaar ?

5: Neen, niet meer als 6 ; ik ben by myn meeder geraakt, zoalsik
uyt bet fchool quam , en was doe in myn 12 jaar, als wanneer ik ook
d'eerde maal het Krion in de hand nam.

T: Maar uw Vader heeft mygezegt, dat gy reeds gedachten maakt
om te trouwen: dar komt immers meruzeggen, te weeten het Ry-
zen, niet over een. Of woud gy*t alle by doen ?

S: Neen. Vader wil \ niet toedaan» hyzeiddathet noch te vroeg,

is.

T: Dieman fpreekt wel , hy behartigt u voordeel: daarom zo volg
vry zyn wyzen raad , en denk op het Ipreekwoord , vroeg getroud

,

langberoud. Maar gy fin gt veel andere jonge borden, die zo voort als

zy de Pengeelen, en Verwen beginnen te handelen, haar aandonds-

inbeelden genoeg indaat te zyn, om de kodte kunnen winnen. Uit
Welke onkundige Laatdunkentheid , dan ten eerden een verdriet

ipruit , om langer onder de gehoorzaamheid eens Meeder te daan y

ja denken dat het hun eer te na zou zyn. Waar door zy alle verdere,

noodzaakelykheeden verzuimen re weeten , diezy aireede meencn te

bezitten. Zo dat'er geen zo algemeen gebrek onder de jonge Kond»
oedenaarsis, alsdatzy verder reiken willen, als haar armen lang zyn :

Zyhcujden geen gereegeltheid of order, in hun doen, maar trachten

altyd tot verdere zaaken over te gaan , zonderde voorgaande regtbe-

greepen, en in 't werk gedeld te hebben: Het welke ik voor een
groote tydquidinge reeken, of ten minden , een zeer lange veragte-

ring in de Rond. Zodatde ieverige naardigheid , ofde groote Lyd-
zaamheid, om wel te voleynden , moet geleerd worden, eer men zyn
eigen Zinnelykheid volgen mach. En wat het Ryzen aangaat, die

koden zoud gy yeel nutter in uw Oeffening kunnen bedeeden , zo aan

fraaye Boeken. Schoone Printen van de voornaamde Meefters. Play-

der beelden. Een Leeman ; en diergelyke noodzaakelykheeden meer

;

en brengen daar noch eenige tyd in 't leeren mede door. Dan zoud gy
eerft bequaam worden , om met voordeel te kunnen ryzen, te wee-
ten

,>
met goede kennis en zuiver oordeel. Want wat zoude het u an-

der
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ders baaten alsgy te Roomen kwam , en niet wift wat fraay of flecht

was?
s: Wel daar zou men't leeren. Hoe doenze allegaar die d'er gaan

,

is 't niet om meerder geacht , en vermaard te Worden?
T: Dat ik hier leeren kan, hoefik te Roomen niet te gaan zoeken..

Derhalven is'tgeoorloft myn gevoelen recht uit tefpreeken , zo zeg

iki dat naar ik aan uw reedenen hooren kan , gyu inbeeld alreeds veel

té'weeten , om dat u Meefter, mogelyk totu aanmoediging , u eens

te met gepreezen zal hebben. Maar gy kend noch niet met al : En
duritreedsom hetryzenof trouwendenken? Met regt zegtmen dat de
Laatdunkentheid , het lnoodfte beeft des waereldsis, endegrootfté

hinderpaal, daar de Konftoeftenaars mede befmet worden, Wantzy
yerblind de menfchen zodaanig, dat in plaats van meerder te leeren

,

zy alle Verdere OefTeninge en ftudie laftig doet zyn. Het welke in deze

Kond heel anders gaan moet zo men beroemd wil worden. Wan: een

regt yeveraar zal zich nooit in 't leeren vernoegt houden , maar trachten

alle daggen meer en meerder te weeten , ja aityd boven anderen zoeken

uit te munten. Maar gy die hier eeven uyt het fchool komende
,

naaulyks drie jaaren hebt leeren teekenen , roemd aheede de Natuur in

haar volmaaktheden te kunnen uitbeelden? Daargy nooit naarBafre-

leeve , of playfterbeelden hebt geteekent , maar afleenlyk naar ge-

meene , en moderne printen en teekeningen. Gy hebt nooit op 't

Teeken-Akademie geweeft. De Proportie is ü onbekend. De Per-

fpektief verftaat gy niet. De gckleede Leeman is u te gering. Het Or-
dineeren is maar wisje wasje. En gy hebt alreeds drie jaaren aan 't

Schilderen geweeft ? Gaat en befteed u myn vriend voor de winkels te

werken , nademaal gy zegt een fraaye en gladde penfeel in 't Schilderen

te hebben, daarzoektmen zulke: dan kund gy alle daagen geld win-
nen , en u vaardige Geeft wakker oefFenen. Maar wilt gy 't alderbefte

doen en myn raad volgen , zo begeefu noch eenige tyd onder een braaf

meefter, daar gyde teekenkonft wat beeter leeren kund: Want zó

lang als een Schilder dezelve in al haar deelen niet volkoomen verftaat
j

zo mach hy wel opeen boere dorp ofelders gaan woorten . om mirake-

len te doen ,en aldaar eenige vermaartheid zoeken te verkreigen. Plu-

tarchus zegt , dat hy de moed van Rato meerder prijft , dan die van

Ajax i 'k heb ook liever datmen de konft in zyn doen ofwerken toond,

dan in 't veel zeggen óf zwetzen. De Konft , ja myn Teekeningen en
Printen zyn myn veel meerder waard, als een fchoone Dochter of de

F 2 Ita-
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Italiaanzerys, En boven dat, zo heb ik hy.myn ouders vrye oef&ning,
koften kleeren, 't gene men nergens an Iers vinden zal. Zo dat ik by
myn eerftë zeggen bly'f, te weeten ! liever 534 broeken met zitten

te willen verflyten , als één paar fchoenen met reizen.

S: Om datgy daar nou juift geen zin in hebt niet waar ? ik heb'eru
voor dezen wel anders hooren van praaten , als dat gy zo verlangende
waard , om al die fraaje dingen eens te zien die te Romen zyn.

T: Nu nog, maarikfeg dat het my veels te vroeg is, 'klaat ftaan

vooru. Eerft moet ik myn zinnen nog wat fcherpen , en myn ooge
zuiver hebben. Dan een Italiaanze Rys aangevangen » om in de Konft-
werken der oude en doorlugtige meefters

, ( zo Beeldhouwers als

Schilders, ) te zien wat ik kan , en wat my noch ontbreekt»

Maar zogy wild, gaan wy t'zaamen over 2 a.g jaar, ondertuflchen

zullen wy ons beft doen , om noch wat te leeren ,
gy' in?t teekenen » en

ik in 't Schilderen : want het is loffelyker een goed Teekenaar te zyn

,

als een (legt Schilder. Daar worden ook weinig Schilders gevonden
die wel Teekenen , maar meer die een goede Koloriet hebben. De
Teekeningisgelykeenvorm, zodiegoedis, zo zyn mede al degiet-

felen die der uitkoomen goed,, dog ilTe gebrekkelyk , zo deugi'er niets

^an alles watter uitkomt.

O Bedroefde tyd, OAmfterdamj waar is uw eertyds oudeluifter?

Hoezytgy zo vervallen? Is'er geen luft ofeerprikkeling meer in uwe
onderdaanen ? De Edele Schilderkonft die voor dezen in zulk een
aanzien en agting gehouden wierd , werd nu niet meer in waardigheid

noch om haar Deugden , betracht oi gelkfc , maar alleen uit nood en in

fchyn. Wat plachtmen de vertrekken , van uwe fchoone Bouwgevaar-
tcns , O Roem van Europa, metheerlyke konftftukkentezien pron-
ken , tot vermaak , verwondering , en leerzaame voorbeelden der

aanfehouweren. *c Is de onkunde en moode, die uVorftin misleid , en
van zo veel fchoone en deftige Cieraaden beroofd hebben. Ja zelfs het

Goud-leer, dat van de Schilderkonft afhankelijk is, moet mede haar

plaats ruimen, en werd op zolder, byoude prullen gezet. Demoode
beheerfcht, en zit over alles heen* O nooit volpreezen Boukunde,

gy verlieft u Rechterhand, door het millen van u waardfte zufter

Piktura, gy zyt zaamen geteeld uit Pallas harfTenen , gekocilert en
opgevoed fin de fchoot van Theorie en Praktika, en hebt malkanderen

é al-
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•alrvd van jongs op, zo getrouw enteederlyk bemind. Ay kom , help

u utter klaagen, enbcfchouw, hoe teegenwoordigde glans van uw
fierlyk gemaakte binnekaameren , verdoofd werden , door het beklee-

den en behingen,van dagelykfe nieuwe ftofFen. Men ziet geen verbeel-

dingevan marmore Bafreleeve meer in uwe voorhuizen, demuuren
werden alleenlyk wit geftreeken , glad beplayftert, en daar en boo-

vennoch blinkende gepolylt. Aanminnelyke Schilderkonft, gy zyt

akyd de eerfle , en machtigde onder al de vrye Konften geweeft , maar

nu teegenwoordich , zyn 't uw geringde kleederen en toeftel , diemen

bezind , want u fchoon en welgemaakt lichaam , daar u den Heemel in

alle volmaakiheeden heeft gefchaapen
,
gaatmen onagtzaam voorby,

uw deftig weezen, heerlyke geftalte, zachtzwellende boezem, poe-

zelachtige armen, Beenen, Handen en Voeten, zyn nu onbekend.

Men placht o Edele ziel , uw volmaakte leeden met brandende fakkels

te zoeken , maar nuvindmen naauwelyks iemand? die daar een was-

iichje aanbefteeden wil.

f? Ia-
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Inleidinge van de Tweede Propofïtie»

Wy hebben in onze voorgaande , met de volmaakte Teekenkonft
aangevangen , en in t'algemeen aangeroert , de noodzaakelyk-

heU der zelve : ncffcns haar fchoonheid en vermoogen ; laaten wy nu
verder aanmerken, waar deze drie. voornoemde deugden in beftaan.

Voor eerft waarom noodzaakelyk , ten tweede waar de fchoonheid in

geleegenis, ten darde haar vermoogen, of voor wie Roem waardig.

De Teekenkonft zullen wy in tweën verdeelen , als jong en oud , ie-

der in 't zyne volmaakt. De eerde zyndedejongfte, zal ik Modern,
en de tweede als de oudfte, Antik noemen, welke laatfte wy tot voor-

werp onzer verhandeling verkoozen hebben , als zynde de volmaakfte.

Maar laaten wy eerft eens zien, wat het woord Antik zeggen wiK
Men noemt Antik al de werken der Schilderkonft, Beeldhouwery

,

en Architectuur, diein Egipten, Grieken, en Italien , zyn gemaakt

,

ten tyde van Alexander de Groot , toen alle fraaje konften in haar volle

fl:ur waaren. Tot'er tyd toe, dat de Gotthen in Italien vielen, die

door hunne Razernyen onweetentheid, alles verwoei! , en t'onder-

gebracht hebben. Maar de konften zyn > gelykmen van de Phefiix

zegt, die uit derzelveras herbooren word. Doch de Beeldhouwery
dier tyd, is wel 't voornaamfte, datmendanr mede te kennen geeven

wil, zo wel Statuaas, Bafreleeves, Medailles, als gehouden en ge-

fneede fteenen. Maaraldie werken zyn juift niet eeven goed ? Niette-

min zois-erinde gemeene zelf, een zeekere deugd, die de kenders

van de moderne in die tyd, gemakkelyk kunnen onderfcheiden. Ik

fpreek niet van het teegenwoordige Modern ? maar van het aldervol-

maaktfte Antik» datmen niet als met verwondering kan aanfehouwen.

De Oude meefters hebben het zelve , ver booven't natuurlyke leeven

gefteld , en roemde de fchoonheid des menfehen maar alleeni g zo veel

,

als het met de f raaifte Statuaas over een quam Ik zou hier veel voorbeel-

den der oude als het noodigwas, kunnen bybrengen , om re bewij-

zen, het geen ik voorftel ; maar om dees reeden niet languit te breiden,

zal ik alleenlyk voortgaan. Hetiszeekcr, dat'cr weinig menffchen de

bekwaamheid hebben, om al de unneemende begaahheden die in 't

Antik zyn, te kunnen ontdekken : want om dezelve wei tebegrtipen,

zo
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todiendeerft voor al het oogmerk der kondenaar geweeten te wor-
den. Ten anderen, zomoetmende VolmaakteTeekenkonit, Pro-

portie, Anathomie , Aktie, Klcedinge , de Graacelykheid van 't

alderfcboonfte Naakt , en meer andere Deugden verftaan, eermen
dezelve werken , met een keurig cog kan belchouwcn. Wat de Pro-

portie aangaat , die hebben zy zo wonderlyk wel na de waardighceden

der Beelden weeten te verkiezen, dat'ergeen Konrtcnaar inde wae-
reld iets op te zeggen kan hebben » ja zodanig , dat de Goden , met
noch een byzondere omtrek geteekent zyn, zo welftandig en heer-

lvk,dat alle kenders aan ftonds kunnen zien, dafer meerder Groots en
Gracelykheidinfpeeld, als die der andere beelden. Pen Schilder kan

dan niet beeter doen, om dezelve weetenfehap te doorgronden, als

het welgcmaaktfte Model dieu hy krygen kan, met een zelve Aktie

gefteld , op zyn alderkorrekfte , en fuiverfte naar te teekenen. On-
derzoekende dan naar dezelve, waarin het Antik, fchoonder is, als

het natuurlyke leeven. Wy moeren het Antik aanmerken, als een

Boek diemen ineen andere taal overzet, in de welke voor al de regte

zin, des Schrijvers moet zoeken gehouden te worden» en eenvloei-

jende (tyl in te brengen, zonder hem flaafachtig aan de woorden te

binden.

De moderne Teekenkonlr is, diemen van jongs op leerdj door
een natuurlyk begnp, en ocfTening der handen , dewelke zo nood-
zaakelyk is, datmen onmoogelyk toe de tweede kan koomen, dan
alvoorenshaar, korrekten vaft te kennen, alszyndedegrondflag van

('geheel.

Wantgelyk niemand goed muzyk kan zingen of fpeelen , ten fy hy
denooten, en maat vaii kan > defgelyks, die alles dat hy voor hem
heeft en ziet, welftiptelyk weet naar te volgen , is voor zo vereen
goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyfebt word , als een
eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minfteaf, of toe

te doenj Zy vraagt, nog wij ft niet, wat goed en kwaad is inde
voorwerpen ? maar laat haar vergenoegen, als zy zover zyn > wy-
zende hen lieden dan verders , een trap hoogcr , naar haar Zuftcr An-
tik, dieouwerenwyzeris: Dat 's voor zoveel de moderne, en Al-

gemeeneTeekenkonft betreft , alszynde noodzaakelyk,
Laaten wy nu onderzoeken, waarom deeze tweede teekenkonft,

zyndet' Antik , volmaakter is als haar Zufter ? Voor eerfl in de Theo»
rie , ofkennis j ten tweede in de praktyk*

De
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Oe eerde is een gemeene kennis , diemen ai doende Ieerdj en

ftrekt zich niet verder als hec lichaam, ofdeuiterlyke hoedanighee-

den der voorwerpen, die zichbaarzyn; maar deze, komt tot het be-

weegelyke» en betreft de ziel. Is mede een verborge weetenichap,

diemen niet als doorgroote oeffeninge kan bekoomen, als het vcr-

ftand verligt word. Watdeeze tchrandere Antik.van de Teckenaar
noch verder eyfcht, iseen vafte kennis der propfutien , haarlengte

en breedte: niet alleen Geometraal of platfbrmig, maar rond, en
met zyn verkortinge , na de perfpektief , met behoorlyke dag en

fchaaduwe. Verders een goede Kontraite , dat is een ordenteiyke

teegenftelling der leeden in de voorwerpen, beweegeiyk en onbe-
weegelyk ; als fioomen , Bloemen, I^eetten , doch voornaamentlyk

het Menfchbeeld. Welker beweeginge gemakkelyk, en na de ver-

fcheiJe hartstogten, veranderlyk en natuurlyk, moeten vertoont

worden. De kleederen wel gefchikt , deftoffedik of dun , deploo-

yen groots of fimpel, overeenkomende met de waardigheid derper-

zoonen. Doch wat de Beweeginge, en kleederen belangt, daarvan

zullen wyin't vervolg op zyn plaats , wat brceder verhandelen. En
eindelykeen naauwe Expreffie ofuitdrukkinge, vanr'geen fchoon,

enuitgeleezenis. Zodatmen wel begreipenkan , hoe meer lofzo een

Teekenaar , boven d'eerfte verdiend : en wat voordeden hy behaalt ,

met al dees voornoemde dingen in zynmagt te hebben. Daarom gy
jonge Teekenaar , roem zo veel niet op u gaauwigheid in 't leeren

van de konft, ja dat gy alles zoud kunnen doen wat u voorkomt,
maar denk dat tuffchen doen en doen,groot onderfcheid is ; ook zegt-

mengemeenlyk, gaau gedaan gaau gezien. Al lang genoeg dan met
de handen gewurmt, toon nu ookeensdegaave van uw Geeft. Leg
afu kindsheid, en betragtwat hoogers. Ken u bequaamheid. Klim
op, klimop, terwyl'tnochtydis, en gy het doen kund , volg de

fpreuk NU volcmibus Arduum, - lo

Oude Teekenaar 9 enjonge Schilder.

S: Myn goede vriend, onze laatfte zaamenfpraak heeft my geheel

van zin doen veranderen. Il heb het Ryzen 'en Trouwen uitgetteld.

Derhalven is myn verzoek, dat gy 't niet kwaalyk gelieft te neenven

,

dat ik u weederom kom bezoeken.

T; Gcenfirfts jongman. Ik ben verheugt dat myn woorden , zo

een
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een goede indruk in uw gedachten gevonden hebben, dat gy van

die twee gevaarlyke klippen verloftzyt. Gy zult daar door wel een

ander meefter worden, als gy uw te vooren ingebeeld had.

S: Ja de wil heb ik , daaraan zal 't my niet ontbreeken, zo gy
de goedheid maar neemen wilt van my te onderrigten , te wee-
ren ! hoe ik my draagen zal om te vorderen , en wat ik eerft aan-

vangen moet. Zints ik u werk gezien, en overdacht heb 't geen

gy voorleeden tegens my fyde, zo begin ik myn zwakheid te ge-

voelen, 't ïs of myn gezicht opheldert; ik weet niet hoe 't met
myn gaat, 'k mach myn dingen niet meer zien, of ik kryg'er aan-

ftonds de walg van: Maar de reeden waarom kan ik niet befëffen.

T: Schep moet, en zet u wat neer, zo zal ik u met den eerften zoo

veel als in myn magtis,daar aan helpen.

OeÖènt u dan voor eerft , naar al het fraaifte dat hier te krygen is,

zo Teekeningen, als Printen; voornaamentlyk naarde Statuaas, en
Bafre-leeves van Pemer 9 zo naakt als Gekleed } neemende voor al

wel acht, op de byzondere drachten , Cieraaden, en Ornamenten
daar in gebruikelyk : Playfterbeelden , Gekleede Leeman ; 't Naak-
te Leeven 6cc. Al dees dingen , en noch meer anderen , zyn zoo
noodzaakelyk te weeten , voor een Schilder of Teekenaar , eer hy
zich van zyn Meefter ontflaan , en zyn eigen oordeel onderwerpen
mach, als de Suiverheid der taal noodig is , tot de Welfpreekent-

heid. Dit geleerd hebbende, zo kund gy met voordeel , andere

braave Mee fiers werken, inltalien, en elders gaan bezien, om het

befte daar uit te kiezen ; Want zo lang gy niet begrypen kund

,

waar de volmaakte Schoonheedenin beitaan , zo is 't ook onmooge-
lyk dat gy daar nut uit trekken kan. Derhalven is 't een groote

Dwaasheid , zyn geboorte , of woonplaats te willen verlaaten , daar

<Je Natuur overvloedig ftof genoeg verfchaft , om naar een vreemd
Land te loopen, daar men vriend noch maagen heeft , die ons de

behulpzaame hand kunnen bieden. Vermits'er zo wel als hier, veel

flegte dingen zyn j dat, zo men geen goed en fuiver oordcel heeft

,

men zelden wel verkieft. Een kwaade verkiezinge , brengt ons al-

lengs tot de uiterfte gevaarlykheeden ; gelyk het veel maaien komt
te gebeuren , dat in plaats van daar iets fraais en byzonders te lee-

ren, gyeen gantfche tyd genoodzaakt bent, om voor een geringe

prys, daar gy naaulyks het leeven meê op kund houden, op de Ga-

ley te Schilderen zoo als men 't daar noemt 5 hier zegtmen voor

G Keel-
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Keelbeulen werken. Daar leid dan al u voorige OefTening in d'as,

en gy vind geen middel orau daar uitte redden: Invoegen gy al

u

Leeveneen Broddelaar en Klad-aap blyfc.

S: Maar gy zeüle dat'er noch meer anderen dingen noodigtewee-
tenwaaren, welke zyn die toch?

T: Alles op zyn tyd , het is voor ecrft genoeg: want meerder
te noemen, zou eerder afkeer, dan kift verwekken, te meer als

gy by u zelven overdenkt , heel weinig van dit alles te ver-

itaan.

S: Neen ik verzeeker u dat alle zwaarigheeden die gy zeggen

kund,niet machtig genoeg zyn,ommy van deKonft aftetrekkenjMaar

in teegendeel , zoo verheug ik my,een vriend gevonden te hebben ,

die al myn misilaagen en gebreeken , openhartig durft te vooren

leggen. Derhalven ik myn Dwaalinge nu eerft regt gewaar word.

Zo dat ik daar door, in plaats van afkeer , een veel grooter luit op nieuw
gekreegen heb , om myn verdere tyd, door u hulpen byftand , met
meerder nut en voordeel , te kunnen befteeden. Waarom ik

u verzoek daar in voort te vaaren. Ik ben niet als anderen, die

haar gebreeken niet hooren willen, ik zal u raad teenemaal op
volgen.

T: Wel aan dan. Het is my lief,dat gy zegt tuffchend'uwe, en an-

dere werken, reeds onderfcheid te kunnen zien.

Si Alzo vry wat niet alleen in fommige dingen, maar in alles;

het Naakt, de Weezens, Kleedinge, Aktie , Vermindering, ja

de Kouleuren zelfs, daar ik gedagt had onverbeeterlyk in te zyn: zo

dat ik 't u niet uitdrukken kan , hoe twyffelagtig ik daar door geworden
ben , en uw ftukkenzynallezo fraay gefchikt, demenflen wel ge-

maakt, gaan, en ftaan ; waar zy heen willen, wat zy wyzen , en dae

noch het alderonbegrypelykfte is , myn dunkt haar te hooren en te ver-

daan zelfs in uw Graauwen.Och arme wurm als ik ben, wat maak ik niet

al Stomme, Lamme , en Kreupelen ; zyndatkleerenmet honderd
duyzend Kriskrafl'en van ploojen?

X: Gy maakt'er zo jets af. Maar terwyl gy toch zegt myn raad te

willen opvolgen,zo oordeel ik,dat de Perfpefctief, u ten hoogften nood-
zakelyk is.Neemt alle daag een uurtje daar toe.Daar zyn'er die uw min-
der als in drie weeken , volkoomen onderrigtinge zullen geeven ;waar
door gy alles zult kunnen uitvoeren , en vaft plaatzen, zoo hoog

f

laag, en verr'.als gy wilt, ia zq korrekt, dat het geen hayr zal

fchee-
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fcheelen. Dat niet alleen, maaruoogen zullen al doende, zodnanig

tot de wiilïgheid gewent worden, dat het minde gebrek of faut , die

in uw (tuk zou moogenzyn, 't fyin lengte, dikte, of breedte; in

Beelden, Metzelwerk, ofwat het ook is, gy het daadelyk gewaar
zult worden , en uw voor diergelyke kunnen wachten. Dat is eigent-

ly k het geen gy in myn ftuk wel konde zien , maar niet beleffen.

Ten tweede, zo Oefent u voornamentlyk inde Proportie van het

Menfchbeeld, zo Man, Vrou , als Kind: want zonder de zelve,
kund gy onmoogelyk iets goeds voortbrengen , veel minder uw be-

houdenis vinden. Het is de eenigfte middel , om het vol maak fte aller

Sehepzelen te leeren kennen. Ik wil ze u wel zo lang leenen , teekentze

naar met voorzichtigheid en goede opmerkinge , en als gy het door
dikmaals teekenen in uw macht hebt; zodenkdaaraltytop wanneer

gy iets onderneemt te doen , daar het zelve in vereyfcht word.
S: Alsiknudezemenfchbeeldenken, is het dan wel, en goed voor

alle proportien ? want de menfehen zyn zo ongely k , den een is lang en
maager , d'ander kort en vet.

T: Lang, Maager, Kort, Dik, Scheef, ofKrom; de Proportie

is , en blytt altyd de zelve , dat 's te zeggen, het beeld zeeven hoofden
lang; Ai men , Beenen , Handen , en Voeten defgelyks, ja tot de
rmnfte gedeeltens toe.

S: Gyzegt* al ishy fchiefofkrom ; zo ikeenbokkent, ofzittend

-Beeld zal moeten teekenen , hoe zal ik dan te regt kunnen komen , wy 1

ik de palier daar in niet gebruiken kan , gelyk als in een regt over eynd
ftaande beeld , om zyn verdeelinge korrekt af r,e meeten , voornaa-

mentlyk als het verkort ?

T: Dat 's een onmoogelykezaak , 't is ook de meening niet. Maar
hoor, als gy de Proportie beelden eens vattin u memorie hebt, zo

zultgy allengskens gewent worden, om de pafler niet meer met de

hand ; maar met het oog te gebruiken.

S: Nu begrijp ik watmen te verftaan wil geeven , alsmen zegt, dat

de Beeldhouwer de pafler in de hand, en de Schilder dezelve in 't

oog moet hebben. Waarlyk ik bevind het nu ook zo, want dat rond

en verheeven is, al is het nog zo krom ofgeboogen , zo kunnen zy 't

met de pafler afmeeten ; het geen met een gefchilderd beeld onmooge-
lyk gedaan kan worden.Zo dat ik hier uit bemerk,dat het meerderKonfr.

moet weezen te werken met de Geeir.,dan met de handen. Och had myn
Meeftermy aldees dingen gezegt , zo had ik 't nu allanggeweeten.

G 2 T: Hy
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Ti Hy heeft u moogelyk noch zo ver niet geoordeeldom die zaaleen

t'openbaaren » ofgy hebt door achteloosheid, geen oprmerkinge genoeg
genoomen, endanleidraengemeenlyk, defchuldop de meelter. Een
Leerling d ie gaan van begrip, werkzaam , en oplettende in zyndoen is ,

geeft grootehoopom een braaf meefter te worden , temeer als hy in

zyn jonkheid door een goede onderwyzinge , onderfteund geworden
is. Maarzo hy geen voorzichtigheid, noch goede Memorie heeft ; za
koomen hem die drie hoedaanigheeden niet te ftaade. Want de Voor-
zichtigheid is het oog der ziel , de Bloem eener Plant, en het fpits

eener fchichu Maar de goede Onthoudinge is het voornaamfte. De
Poeëten dichten, dat d'Oudfte der Muzen, Mnemofine , zynde de
Geheugenis

,
genaamt word ; om ons te toonen , dat zy de aldernood-

zaakelykfte is, die wy nodig hebben. Wantgelyk men geen goede
vruchten, vaneen onbezaaid land , te verwachten heeft; zo behoeft

men ook niets van al onswaakente verhoopen, zo deze Moeder der

Konft en Weetenfchappen , onvruchtbaar is.
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Inleidinge van de Derde Propofitie.

IK
heb in myn laatfte Voorftellinge beweezen,dat het wel Teeke-

nen tweederly is, naamentlyk Modern > 20 veel te zeggen als Meka-
nik; om dat'er Handwerken onder begreepen zyn. De tweede

oud, of Antik; welke wy Edel noemen, niet zonder reeden,

vermits daar 20 weinig, (uit een onnoemelyk getal) in uitgemunt

hebben; zyndediegeene, waar van ik nu handelen zal: verders wat

20 een doorlugtig Teekenaar kan uitwerken»

Nademaal deTeekenkonft, gelijk ik aangeweezenheb, het fon-

dament zy , waar op de Schilderkonft vaft fteund j 20 is 't desgelyks

onweederfpreekelijk, dat de Perfpektiefde grondregel is van deTee-
kenkonft» buiten dewelke niemand, onmoogeiyk een vaft Teeke-

naar kan worden , ja 20 onmoogeiyk, aIs2onder vleugels te konnen
vliegen» Doch is 'er iemand die zich dat inbeeld evenwel te kunnen

doen, 't zy inHiftorien, Landfchap, Architektuur, Zon of Maa-
nefehijn , die is jammerlyk verdoold,.

Daarom gy Leergierige, laatu, wylgy noch jong zyt, tuiTehcn

tyds daar in onderrigten, op dat hetu daarna, door nalaatigheid,

niet mocht berouwen ', want de Perfpcktief is, gelyk een Fakkel,
door welkers middel, alle duiftere en verborgen zaaken ontdekt

worden , en waar mede men met wiflè zeekerheid te werk kan gaan y

niet alleen voor Schilders enTeekenaars, maar voor ieder een. De
Teekenaars, kunnen zonder kennifle der zelve , onmoogeiyk tot de

Schilderkonft geraaken, al konden zy noch zo deftig teekenen:

Vermits het Oog-punt, Plaanum, enDiftantie, alleen de wegwij-
zers zyn. Een zeeker Schrijver zegt, dat de Schilderkonft en Per-

fpektief , een zelve 2aak 2y ; om dat'er geen Schildery zonder Per-

fpektiefis. Het geene wel ten deelen , maar niet geheel waar ge-

maakt zou konnen werden : Nademaal de Voorwerpen die niet zon-

der Schaaduwe kunnen zyn, daarom niet een en 't zelfde als de Schaa-

duwe is. Maar dit i3 een vafteftellinge die op reeden fteund, dat een

Schilder de Perfpektief in geen zyner werken voorby kan gaan j hy
kan geen ftreep trekken, ja nieteenen ftreek met de Penfeel haaien,

of het moet met de zelve over een koomen. Zy fteld de maat der

dingen,, ea doet de Kouleuren voortkomen of weg wijken , in wat
G 3 plaats
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plaats van 't Schildcry dat het ook is. Waarom een Konftenaar de

grondreegulen der Perfpektief voor al moet kennen. Ün fchoon hy

't al vülkoomen verrtaat , en niet naar behooren in acht neemt , maar
te fiof is om zyn gedachten fomtyts daar eens in te vernieuwen, zo

begaat hy meenigmaal de grootfte misflaagen, voornaamentlvk in

die deelen , welke het meeite in 't oog fteeken. Degrootile Mee-
fters in Italien,zyn zodaanig van gevoelen , darmen onmoogelyk een

ordentelijke gedachten opllellen, of voortbrengen kan, daar al de

Konft-reegulen in gebruikkelyk , niet uit de grond opgehaald wer-

den. Nochtans zegt men dat Raphaël zelfs, ineenigeTeekeningen,

de Perfpektief verfloft heefr, fchoon hy dezelve wel verüond. Michel
Angeloin tegendeel, heeft niets daarvan geweeten, waar overhy
meenigmaal van d'een en d'ander berifpt geworden is.

Is dat dan niet beklaagelyk , dat zo een Kon tb als de Pcrfpektief , of

Doorzigtkunde,dic van zulk een grooten uitwerkinge is,en zo gaauw
geleerd kan worden,dat die zo weinig betragt werd ? Wat is toch een

Schildery , als is het noch zo Sierlyk van gedagten, fchoon van Harts-

togten, eneelgeteekent, als hy in dat deel gebrekkelyk is? Wat
genoegen kunnen de kenders daar van hebben ? Reven gelyk men
dikmaals van de Komedie hoort zeggen , het is een fchoon Spel,

maar 't word jammerlyk gefpeeld. Wat is een Landschap, zeg ik

noch eens, daar de Perfpektief niet in waargenomen is? Desgelyks

een Paleys , Zaal , of Kamer, fchoon noch zo korrekt naar 't leeven

gefchilderd, zonder hulp van de Perfpektief is 't niet met al. Het is

waarlyk een vall Teekenaar , die van al het geen hy maakt reeden gee*

ven kan. Gaan wy nu eens verder, en zien wat 'er noch behoord,

cerwy de Eedele Teek enkon ft volkoomen meefter kunnen werden.

Het is dan mede noodzaakelyk, iets of wat, van de Anatomie te ver-

ftaan , zo alsmen hier na zal hooren. Laaten wy in dit Hoofciftuk

eens aanmerken , wat voordeel een doorlugtig Teekenaar , booven

eengemeene, of Moderne kan behaalen: naamentlyk» dat hy door

de kennis van 't Proportie-beeld, uitdrukkelyk weet te verbeelden,

niet alleen 'i gemeen , of Moderne Schoon , maar daar en boovetï het

uitgeleefen, en 't volmaakfte, geevende ieder het zyne klaarlyk te

kennen, Koningen, Prinficn, Vorlten, Helden, Gooden &c.

Niet dat men 't zien kan aan hun Gewaad , Scepter , of Kroon j maar

aan haar naakte Lichaamen, Gcltalte , Bewceginge, en Weezens.

Dochhierzou iemand moogen vraagen, of ai die by zondere lichaa-

men
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men, niet in het Proportie-beeld begrcepen zyn ? Ja dat Mei ik vaft

,

voor zo ver de lengte , en breedte betreft , maar wegens de dikte niet»

dat Maat alleen maar aan het oordeel van de fchrandere Teekenaar,

die gelyk wy gezegt hebben , ieder het zyne weet te geeven dat hem
eigen is: den een Dik en Vet , d'ander Maageren Schraal , de darde

Aktief, devierdeTraag, en zoo voort. Als by Exempel , Mars,
Robuft en Sterk. Apollo,Reizich en Luchtig. Bacchus, Poefelachtig.

Jupitcr , als Opperfte der Gooden, K loek van GeMalte en Leeden, &c.
Alle welke hoedanigheeden,: niemand volkoomen meefter kan wor-
den , dan door een naarftige oeffeningen Studie uitfraaje Boeken,

Printen en Teekeningen, voornaamentlyk,uit fchoone Stfltuaasvan

her beft Antik. Doch het is niet alleen genoeg, dat men de Theorie,

of kennis van deeze dingen weet, maar dePraktykof Handelinge,

moet'erby zyn.

Voor myn befluit zal ik hier noch iets aanmerken , wecgens vier-

derly byzondere manieren der Oude Antiken.

D'eerfte Stark , Kloek, en Robuft; dezelve is naagevolgt , door

Michel Angelo, Karats, en 't heele School van Boulogne; welke
manier eigentlyk, van de Stad Atheenen oorfpronkelyk is.

De tweede, Swak en Vrouvvagtig, welke waargenomen wierd

door JandeBoulogne , en meer anderen ; die men oordeeld vanKo-
linthen afkomltig te zyn.

De derde, vol van Teeder en Bevalligheid} die men voorgeeft dat

Apelles, Phidias en Praxitelesgevolgt hebben, welke manier in zeer

groote agtinge gehouden wierd, en vaft fteld van Rhodes oorfpron-

kelyk te weezen.

Maar de vierde, wij ft ons aan een grootfe ommetrek , ais mede Na-

tuurlyk» Seedigen Korrekt; zynde naagevolgt door Raphaël, Pou-

fyn , &c. en is afkomftig van Sicionien , een ftad uit Peloponnefen :

is eygentlyk zo tot volmaaktheid geraakt » om dat uit ieder manier het

befte gekoozen, enby eengevoegtis.

,
< Oude Teekenaar , enjonge Schilder.

T. Wel Jongman, hoe gaat het, hebt gy al een begin gemaakt van

de Perfpektief ?

. s. Ja toch , noch drie a vier lelTen dan ben ik 'er deur, ik kan reeds

mvn Planum ilaan , Oogpunt en Diftantie vinden , alle dingen

over
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over end zetten , en haar verkorting mede : wel te verdaan, voor Zo ver

de onlichaamelijke voorwerpen betreft , zonder Schaadu we.
T: Het is in alle dingen zo. Eerd de fondamenten > daar na volgt de

Elevatie, ofverheeventheid,eneindelykdelichaamen met haar ichaa-

duw en flagfchaaduwe , welke de Perfpektief-Praktyk genoemt word»
Zo doende geraakt gy al zachjes van trap tot trap , hoe langer hoe hoo-
ger. Gy moet ook een goede opmerkinge neemen , omde vedcheide
eneige Kondnaamen in die kond, gelykalsin alle anderen, gebruik-

kelyk» wel te onthouden , om in 't algemeen daar van te kunnen ree-

deneeren *, by voorbeeld , zommige zeggen een vad lichaam, andere

weederom een folide lichaam , en is alle beide een en 't zelfde, doch
't een is Frans, en \ ander Hollands, en zo meer anderen. Nochtans
zijn d'er veel fchryvers, die a\ de terminus anïs^ dat's te zeggen , eige

Kondwoorden, in haar taal overzetten, meenendehen wonderlijk

wel uitgedoofd had te hebben; aks kaks om goed Hollands te fpreeken,

en te toonen dat haar taal zo ryk van woorden is : het welke ik eer voor
een groote verwarringe en duiderheid , dan verlichtinge oordeel.

Nu zult gy zien dat de perfpektief,u merkelijk behulpzaam zyn zal

,

in alles wat gy komt naar te maaken.

S: Ik heb daar teegenwoordig zulk een vermaak in , en het is dunk*
my mede zo zwaar niet , als fommige zeggen.

T: Door een dandvadige oeffening , kanmen alle zwaare zaaken

overwinnen; En in teegendeel zonder lud, valt alle dingen moeye-
lyk.

S: Ikbevin dat een goede onderrigtinge , het begrip veel doet toe

neemen.Die lof moet ik myn meeder nageeven,hy onderligt zo welen
verdaanlyk , dat myne iever , meeren meer aangroeit. Maar apro-

pos , daar zyn u proportie-beelden wederom , ik hebze al naar getee-

kent,

T: Hebt gy uwgedagten daar wat verders over laaten gaan ?

S: Wel wis, ik hoop'er haad meeder van te zyn , want nu begin

ik eerd te merken, dat de tyd my lang genoeg zal vallen.

T: Hoe zegt gy dat, u tyd langer als te vooren ? verdriet het u dan,

om dat gy nu wat meerder ploegen moet als voor dezen ? del daar weer

reegen , dat alles wat gy komt te doen , tot u eigen voordeel drekt. De
tyd werd Oud en traag verbeeld , om te kennen te geeven , dat hy

langzaam gaat, voor die hemopde hielen volgt, maar wilmen hem
ontydelyk verdryven ; zo ishy lnel en gaau voorby eermen 't weer;

S. Zo
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S: Zo meen ik het ook. De tyd is kort en gaau voorby fegt de fpreuk,

alsmen iets zal leeren daar wat werk aan vaft is, dog dat is voor ie-

mand , die gelyk als ik gedaan heb , zyn daagen befteed met wandelen

en onnutte klap ; zo dat ik zeggen wil , terwyl ik nu den dach beeter

,

en ordentelyker gebruik, om myn oogmerk teberyken, zo vind ik

daar tyds genoeg toe , en 't valt my ook niet zwaar.

T: Dat 's my lief, en gaat gy zo voort jongman , dan zultgy veel

aanziendelyker, en geagter worden , alsgy met uw koftelyk Rapier»
en gepoejerde paruik zoud doen : Want het is veel beeter zegt een ge-

lettert man, ftof in'thayr» als inde boeken te hebben.
5": Gy wilt zeggen dat'er meeraandeoeffening geleegenis, als aaü

de wisje wasjes van pronkery, gelyk ik ook beken: En weegens de

Boeken , dat is waar, die heb ik van nooden » want ik heb'er geen :

maar wagt nog een weinig , wy weeten daar met'er tyd raad toe. Gy
zyde voorleeden van my noch iets verders te zeggen, wat ik na deze

twee dingen , te weeten , Perfpektief en Proportie Beeld) , doen
moeft: , dunkt 11 dat ik noch wat wagten moet ?

T: Gy hoeft niet zo gy wat tyd over hebt.

S: Ja tyds genoeg. Met 's morgens vroeg op te ftaan , kan ik den
avond zo veel te meer vertraagen.

T: Wel aan, begeefu dan met den eerden in het Kollegie naar het

naakte leeven te teekenen, want daar door is het,dat van al'tgeengy
tot noch toe geleerd hebt , verzeekert zult werden. Het onbewee-
gelyke hebt gy genoegzaam in u magt , maar het beweegelyke, zult gy
in 't naakt Model moeten vinden. Ik fpreek door ervarentheid , om
dat ik 't zelfs zo bevonden heb. En wilt , of kund gy noch een tuk
fchen tyd vinden , alsgy de Perfpektief verftaat , zo kyk fomtyts in

het Anatomie-boek van vander Gragt, daar zultgy baat by vinden.

Doch kund gy een Anatomie in playfter krygen die zuiver is , zo is 't

noch veel beeter als het Boek, en dat is heteerfte, en voornaamfte

playfter beeld die gy noodich hebt. Ik zal u eens doen zien, wat
voor aanmerkingen weegens 't zelve noodichzyn. Vooreerftzo let op
de voornaamfte Spieren , Zeenuwen en Uitfpanzels; die in het Leeven
door de dikte van de huid twyffelagtig zyn ; welkers plaatzen , Oor-
fpronk,en uit werkinge, gy hier duidelyk zien kunt , 't zy wanneer die

gefpannen, uitgerekt, lös ofilap moeten weezen} behalven dat, zo

ziet gy ook hoe het met de gebeentens is , waar dat zy fluiten , waar
datzy fcherp ofrond zyn , waarom deneen , minder door de huid uit-

H fteekt
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fteekt als d'ander , het zelfde met de fluitbeenen , ribben , fchouderblaa-

den en zo voort.

S: Maar als ik naar 't Model zal Teikenen, moet ik het dan niet vol-

gen zo als het zich vertoont ?

T: Ja.

S: Waar toe zal my dit beeld dan dienen ?

T: Om de wiflïgheid : want als gy weet wat onder de huid is, zo

kunt gy ftraks begrypen, waarom dit zich -kragtig } en dat, zo flaau

vertoont, als het Model zich, dus, of zo beweegt. Waarom twee
vleezi^egedeeltensteegens eikanderen periTende, opzwellen 5 en het

tegendeel. Watdunktu, is dat niet een groote zaak , als gy in een

ftuk een faut ziet , dat gyaanftonds weet te zeggen de Reeden waar-

om , en hoe het hoord ?

5: Ja , myn dunkt als ik zo ver was, dat ik dan behouden zou wee-
zen.

T: Dat zelfde beeld heb ik meer als tienmaal geteekent, niet heel

en al ; maar met Hukken en brokken , dan eens een Arm , dan een

Been , dan het Lyf van vooren , van de zy , en van agteren : zoo dat

'er geen aktie is , hoedanig die zoude moogen weezen , of ik weet hoe

de Muskulen , of Spieren zich vertoonen moeten j waar in ik groot

vermaak fchepten , en 't was myn fmaakelykfte tydkortinge ; zo dat

ik de voordeden hiervoor genoemd, daardoor bekomen heb. Volg
dan myn raad, en doet het zelfde met luft ; maar nu' , en dan ; (want
ik 20U u niet raaden daar zo ten eerden aan te vallen , ) waar door gy
myn zeggen zo zult bevinden.

S: Naar myn kleen begrip , is het heel waarfchynelyk , al 't gecne

Ik tot nu toe gehoort heb, zo dat ik vaft voorneem uw voorbeeld naar

te volgen. Maar nu is 'er noch iets , dat my ( vrees ik ) zwaar zal val-

len.

T: Wat mach dat zyn?
S: HetOrdineeren: omdat ik weinig Schilders-boeken geleezen

heb» zoo weetik van al die fraaje Hiftorien , Fabelen, Gooden noch

Godinne niet; maar als gy de goedheid wilde hebben , om op een

klein ftuk papier te ichry ven , wat voor Boeken my daar toe beft zou-

de dienen , dan zou ik die gaan koopen.
T: Zeer graag, tegens dat gy weer zult koomenj want die dingen

zullen al fachjes volgen.O.cfTent u ondertufTen naar het Playfter , en als

gyluft hebtom mynTeikeningen en Printen te komen zien, zo kom
maar aan. S: Ja
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S: Ja toch, en mogt ik daar door ook een wynigje kennis krygen»
weegens de befte Mee/Iers.

T: Daarzullenwy dan metelkanderen over fpreeken, want ik op
die zaak , u noch iets byzonders te zeggen heb.

Inleidinge van de vierde Propofitie.

WY hebben tot dus verre naar ons befte vermoogen vertoond >

den inhoud van de Tcekenkonft, zo Antik als Modern ; nee-

vens de middelen om fïch daar in te oefFenen. Neem dan voor al hier

welnaaukeurig acht op, ten einde ieder zijn bekwaamheid en gelee-

gentheid , ernftig zal hebben te overwcegen , om alle het voorzeidc
werkftellig te maakenj want het is niet genoeg datmen een zaak
weetofveritaat, maar daar moet blyk van getoont worden, effefius

exprimit. Den dapperen Heikulcs roemde niet, dat hy wonderdaa-
den doen kon , en met zijn knods het wreede monfter Hydra needcr-

vellen; maar de getuygen leyd reeds onder zyn voeten , en hy
praalt met de lauweren op zyn hoofd. Laaten wy het zelfde kloek-

moedig naarvolgen, en gelijk een tweede Thefeus toonen, dat het

de naam alleen niet is , die een onfterffclijke lof verdiend ; maar de
daad. Doch om wel en fpoedig te vorderen, zomoeten wy alle ok-
kafien fchuwen, die ons hinderlijk mogten zijn j als het ontydig

wandelen, kroegpraatjes, reukeloos en onkundige konverfatien

»

onnutte boeken, overdaad in 't eeten , drinken, en flaapen ; alle

welke dingen , het lichaam niet alleen krenkt en onbekwaam maakt

,

maar ook de zinnen doet verwarren. Wel aan dan jonge Konftlieven-

de, Schilders, Beeldhouwers, Teekenaars, Graveerders &c. gryp
moed, laat u luften iever door een foete eerprikkeling verzeldzyn,

en treed manhaftig in het kamp, om de lauwer-kroon te behaalen,

ter eere van deze Edele Konft, en glorie onfes lieve Vaderlands:

doch niet met de vuift noch boog < pook ofzwaard, maar met het

Kreon j Pen, en Penfeel. Och wouden Heemel , datal'tgeeneik

gezegt heb, ter harten ging, en dat ik 'er oog-getuige van zyn

mogt, zo zoude het my een dubbelde vreugde veroorzaakenj om
dat ik dan in (raat zou weezen , van mijn waai de Konftgenooten , ook
dubbelde dienft te kunnen doen.

H 2 zm-
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Zaamenfpraak 3 weegens deverpoozinge. Het kezen der Boeken,

en het bezien der Papier-konft TuJJchen de voorgaande

oude Teekenaar , enjonge Schilder.

Schild: yTEcr Judicio, komt het u tecgenwoordich geleegen, dat

JLX wy wat verders over onze zaak fpreeken ?

Teeh: Ja vriend Probus , kom maar binnen. Ik zit uw kom ft al met
verlangen wagtende. OndertufTchen vermaak ik my zo wat, in het

leezen van dit Boek. Want ik oordeel mijn tyd, tot vordering der

Konfl:, met geen beeter vrucht te kunnen befteedcn, als in deze ftil-

leoeifening. Wel teverftaan, als de geeft fomtyds vermoeid, en de

zinnen, door het Schilderen of Teekenen, te veel verzwakt zyn.

Ik heb dit de goede grondlegginge van mijnonderwyzer, dank te

weeten, dewelke my dit tot een les gaf; zeggende, weeft voor al

niet te naarftig en bezorgt, te voortvaarende en te geftaadigaan't

blokken, want de al te groote of overtollige vlytigheid, is fchaade-

lijk. Zo dat iemand die zich volkoomen tot de regte manier van ftu-

deeren wil overgeeven , is voor al de ruft en de verkwikkinge van 't

gemoed, noodig: om dat het zelve onze krachteu verfterkt» en de

moede gedachten verpooft. Derhalven is het leezen, een heerlyke

beezigheid des gemoeds. Het Ieerd de onverftandigen. 't Voldoed
de ieverige tot kennifle der Weetenfchappen. 't Verrykt de geheu-
genis. Het maakt onze gedachten beftandiger, en onze reedenen
aangenaamer. Het geeft de vernuftigen groote glans , en 't vermin-

derd de gebreeken der onvernuftigen : het maakt deze verdraagelyk

,

en geene verwonderlijk. In 't kort, de befte dingen beftaan in 't

leezen en 't oordeelen : 't Een is de Vader, en 't ander de Moeder der

eedelfte gedachten. Hier toe dient dan deze verpoozinge , die de

tochten van 't gemoed, in zulk een eevenwigt houd, dat ze de geeft,

zo wel als 't lichaam » in zyn vermoeytheid, onvermoeilyk maakt, 't

GecnOvidiut ook wil te kennen gesven , als hy zegt»

De ruft herfteld van nieuws haar macht 9

En geeft de moede leeden kracht.

Inzonderheid zo behoord by onze eedele Konft , de ruft, cm dat

de
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de loome zinnen, het befte niet kunnen onderfcheyden , vermits die

verftrooid en ontfteldzyn. Daarom is het niet ongeraaden, datmen
ïbmtyds vermoeid zynde , deontwerp-Schets vanzyn ordinantie, of

Schildery, voor een uur of twee verlaat , en zich onderwylen ergens

anders in gaat verluftigen, om de geeft te beeter op te wekken > op

dat men in 't weederkeeren , een netter en ontbondener oordeel zal

hebben, gelijk in tegendeel , deeze grootc gebondentheid, en al te

onophoudelyke naarftigheid , de geeft plomp en bot maakt , doende
de zelve in grove fauten vallen. Dcrhalven zalmen bevinden dat dit

de regte middel is, om veele misflaagen voor den dag te doen koo- voorbeeld

men, die te vooren , onmoogelyk te zienwaaren. Indien Protogenes^lole*

de beroemde Schilder van Rhodes en Callimacchus , niet zo voortvaaren- naarftig-

de en al te naarftig waaren geweeft , zy zoude zonder twyfTel, in alle
1Q '

deelen, wel zo treffelijk uitgemunt hebben, als Apelles. Dewelke
de eerfte daar over berifpende , zeide ,

dat hj de band vati't pavneel

niet kpfte lichten.

Hierom behooren wy niet al te voortvaarende in onze lofTelyke

oeffening te weezen , en ons niet laaten vervoeren,om ftraks het einde

daar van te zien j Maar wy moeten bedacht, voorzichtig, en te ge-

lyk bezorgt zyn , alzo dat de Naarftigheid , met de rypigheid ver-

mengt zynde
,

gefteld worde tuftchen traagheid en raftïgheid : Waar
uit dan een een prylTelyke Naarftigheid voortkomt. Daarom zegt
jiulus Geilt us zeer wel , om een ^aaMjvel uit te voeren , moet bj de fnelle naai-

fagheid , de traage vlyiigheidgevoegt worden.

Deze zo getemperde Naarftigheid , beelde Augujïus met een Kreeft

en een Mug af: hebbende dit fpreekwoord geftaadig in de mond ,

Fejlina lente, dat is , al joetjes.

ritus Vefpafianus , maalde daar voor een Dolphyn , die om een Anker
geflingert was.

Paulus de derde, fteldcn een traagen Cameleon, aan een fnellen Dol-
phyn gebonden.

En Cofwus de Medicis , maakten een fchilpad,meteenzyl daar boven.

Alzo word iemand vvys geacht, welke de vaardigheid met de lang-

zaamheid vereenigt: waar in de rechte Naarftigheid beftaat. Maar
datvoorby. Laaten wy ons eens met opmerkinge verluftigen 5

in het

bezien dezer weinige papierkonft.

S: Daar heb ik na verlangt.

Ti 't Is zeeker dat het zelve, alzo aangenaam en nut is, als het

H 3 leezen.
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leezen. Want het geeft ons fchoone gedachten en hulpmiddelen in

't Ordineeren. 'tSpitft de geeft, en reegelt het oordeel, 't Is een

leevende fchool die ons machtig opwekt , en aanprikkeldtot Naar-
ftigheid, en veel meer andere voordeelen die wy in onze vyfde les

aangeweezen hebben. Üerhalven is ons het fpekuleeren der zelve,

zeer noodig, wanneer het met maatigheid geïchied. Want weinig
Kon ft zo ze fraai is , te zien, is niet de winft verminderen, maar zui-

veren; niet min ryk, maar min beflommerd zijn. Daarom is'tniec

noodig veel , maar alleen goede Konft te befchouwen. Ziet daar

wat dunkt uvan deeze print ? (a) Aanfchouw die Rug eens, nevens

de armen en beenen, hoe fraai en vaft , de Muskulen aangeweezen
zyn.

S. Van wie is het ?

T: Dat 's al eeven veel , de naam doet 'er niet toe. Gy moet de

deugden maar aanmerken die in de zelve zyn. Hier heb ik weer een

ander, (b)

S\ Die is flegter dunk my.
T: Neen vriend flegter is het niet, beziet het wel met aandacht j 't

iszoeelnietgefneeden, maar het is van Teikening en korrektheid

der Muskulen , niet minder als d'ander.

S\ Is het wel in 't Leevenzo? myn dunkt dat'er de Vleizigheidzo

wel niet in is, als diegeene welke ik van Rubbens, Jordaans, en

meer anderen gezien heb. Het komt my voor , eeven als de gevilde

Menfehen, of gelykdat Beeld die gy my van de Anathomie geleene

hebt.

T: Daarom laat ik ze u ook zien: niet om te zeggen ,datmen die zo

naarvolgen moet 5 maar alleen om de vaftigheid van teikening die

daarin is; waar door gy merken kund wat voordeel iemand heeft ,die

't welveritaat; ja zo, dat hy naar een Model, alderhande ftand van

menfehen, 't zy vet , maager, jong, oud, kloek, robuft , mee

weinig moeiten kan teikenen ofverbeelden.

S: Datkaniknietwelbegrypen, ik bid verfchoon myn dommig-

heid.

T: Wel aan , ik zal het u noch netter beduiden. Als ik zeg dat-

men niet meer als een Model van nooden heeft , om alderhande (land

van menfehen te verbeelden, zo meen ik het aldus: genoomen wy
hebben

( a } Mantegna.

( b ) Heemskerk.
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hebben in ons Kollegie , een oud maager Model , 't zy man of vrou.

Als ik nu zo een beeld van doen had , zo zou 't niet meer als billyk zyn,

alles eeven eens te maaken , dat zich in hetLeeven vertoond. Maar

is 't dat ik een jonge vleezigenoodigheb, en dezelve Model rnoet ge-

bruiken , dan is 't immers zeeker , dat ik op ver na zo veel moeiten niet

zal hebben, en met meer wiffigheid , de Spieren of Muskels, (die te

kragtig in myn Teikening zyn, ) naar dezelve kunnen verflaauwen , om
myn Beeld vlyziger en poefelagtiger te doen Tchynen : Waarom ? om
dat het veel lichter is, iets uit te laaten dat overtollig mogt zyn, als

na giffinge wat by te doen. Want men weet dat 'mken jonge poefel-

agtige Model , voornamentlyk een vrou , de Muskulen zich zo duide-

lyk niet vertoonen: by gevolg is 't onmogelyk naar een jonge , een

oude te teekenen zo als 't behoord , zonder alvorens , een vafte kennis

van haar konftitutie te hebben. Oordeel dan ofhet niet een groot voor-

deel is voor iemand die de Anathomie verftaat , dat hy fich met een Mo-
del behelpen kan, daar een ander tot ieder beeld, een befonder Model
moet hebben.

S: Voorwaar het fcheelt te veel.

T: Waarom ik nu deze printen van Mantegna en Heemskerk ver-

toon, dat is om aan te wyzen , hoemen een generaal Koncept op
't Papier field , eer hetLeeven gebruikt word. Want die meeiters

hadden dat voor een manier in 't Schetzen haar 'er naakte, jong of

oud, dat zyde Muskulen en haar fïtuatie, op zulk een wys gelyk

gyziet, metftreepen of flipjes aantoonde ; niet alleen om te zeggen
dat het zo hoord , maar daar door vafter en vaardiger te worden , ge-

lyk het onvermydelyk moet volgen. Dat dan vaft hebbende, zo

voerde zy daar na ieder deel in 't byzonder uit , elk naar zyn Hanstog-
ten, met al de verdere omftandigheden. Wat myn aangaat , ik be-

vin daar groote baat by ; het verligt my geweldig in 't uitvoeren my-
nergedagten, wanneer ik met beetje tot beetje , voortga. Want ik

heb dikmaals bevonden , in 't overleggen , hoe ik myn gedagten

woude uitvoeren , dat door het lang denken, (eer ik aan 't einde was,)

my het begin al ontvloogen 5 en zelden weer in de zin fchoot , zoals

't geweeft had.

S: Heer Judicio , gy zeyde daar even , van de muskulen met ftreep-

jes aan te toonen : .ik zie wel dat zy korrekt op haar plaats aangewee-

zen zyn , maar zo een Print ftrekt dan niet verder als een Schets.

T: Dat
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T: Dat 's immers het geen ik zeg? Ik vertoon u daar door alleenlyk,

wat kennifTe de oude Teekenaars van de Anathomie hadden, en hoe
voorzichtig zy die kennis hebben gebruikt. Ten anderen , hoegroo-
telykszy haar lieten gelegen leggen , zo aan de Wetenfchap als prak-
tyk. Gy weet welalsmen een ftukzal Schilderen, dat "er eerft een
ruuwe Schets igemaakt word, daar naeen Ommetrek ; en eindelyk
voertmen'tuit, naar het MoJélof Lceven. Ik heb my meenigmaal
verwonderd over de onnozelheid van zommige, en die noch voor
meefters pafleeren wilde , dat zy haar Beelden , zoo (ïmpelijk

enflegt geteekent hadden, datmenquaalyk zien kon wat het was.

S: Men dienden d'er dan wel na te raaden.Ofzy moeiten doen gelyk
Karel VermandervanzeekerQuantje fchryft , die onder zyn ftuk zet-

ten, dit'seenHond , en dat 's een Haas.

T: Maar hoe komt dat ? Zy hebben geen weetenfehap van de regtc

Proportie, noch van de Anathomie: en doen gelyk men fabelachtig

vandeBeerenzegt » als die haarjonge geworpen hebben, (welke niet

meer als een klomp vlees zyn,) dezelve zo lang likken, tot dat 'er

eenform, of gelykenis komt. Zydesgelyks, verlaaten hunop het
blinde geval van 't Model , of op printen en teekeningen j denkende,
*t geen men gemakkelyk kan vinden , fpaart zoo veel moeiten van zoe-

ken.

S: Nudunktmydatikuwgedagten net begin te beferTènj is u mee-
ning niet dat ik deze manier van Schetzen in 'tOrdineercn navolgen
moet?

T: Ja. Het is de zeekerfte en wiskonftigfte voor myn altoos. Van
deze Andreas Mantcgna houd de patroon veel , en fchoon hy 't Anticq

maar ten deele heeft gevolgt, isegter een uitfteekent vaft Teikenaar

geweeft. d'Andere, te weten Heemskerk, wederom vafter in de
Anathomie, ja de Wiskonftigfte , die d'er mogelyk ooit geweeft zy.

Maar al genoeg van gevilde voorwerpen , laaten wy de huid daar over

trekken, en onderzoeken, hoe zich de Lichaamen vertoonen.Befchouw

deze Teikening eens.

S: Dat 's een wakker Beeld. Houd gy die voorgoed zozwaar? ik

zou zeggen dat'er zulke Menfchen niet konde zyn , zo dik en vet , en

evenwel als een Anathomie.
7: Ziet dit Akademie-Beeld nu, van Annibal Karats , is dat niet

braaf geteekent ?

h Ja. Deze dunkt my ookbeeteren natuurlykertezymhetis voor-

waar
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waar gelykgy zegt, een brave manier, wel gehandeld» en wakker
aangetalt.

T: Zo is 't j Doch gy moet dat heel anders verdaan , het is

wel waar voor 't geene de handeling van 't Kreon betreft j maar

daar men hem in pryft, raakt voomamentlyk de Proportie, Om-
metrek , en Muskulen : niet geaffekteert als d'eerfte , maar

Kloek.
S: Van wie was die andere dan ?

T: Van Michel Angelo. Beziet deze nu.

S: Dat 's voorwaar een fchoon en welgemaakt beeld , ik denk dat

het mede van Karats is ?

T: O neen > van Raphaël » Prins der Schilders.

S: Is dat Raphaël ? Hoeeel , fchoon, en zeedig vertoont het zich?

T: Dat 's waar. Nu hebt gy vierderly doorlugtige en korrekte

Teikenaars gezien , en ieder byzonder van verkiezinge. Raphaël, in

zeedig, en bevalligheid. Michel Angelo, Robuftenfterk. Karats,

kloek en deftig. Heemskerk , vaft en zeeker.

S: Mantegnadan?
T: Mede niet onzecker. Toch die ftel ik gelyk Heemskerk : als

het begin , waardoor drie anderen zo ver gekomen zyn , teweeten:

door de Anathomie , of kenniffe der fpieren.

S: Nu is de vraag , welke van die vier , ik volgen zal , om het

befte te verkiezen ?

T: Geen van alle alleen : maar uit ider wat, want anders zoud gy
in de algemeene dwaalinge vervallen , gelyk veele voor deze plagten te

doen. Den een volgde de manier van Karats. d'Ander bond zich aan de

manier van Michel Angelo. De derde heeft alleen de manier van Ra-
phaël gehouden. Maar gy myn vriend Probus , weeft voorzichtiger. In
'tOrdineerenderHiftorien, Fabelen, ofgelykeniflèn, volg Raphaël

om iets zeedigs , en lieflyks te verbeelden; als Princen en Vorften,

Goden en Godinnen. Karats , tot deftige en dappere Helden. Michel

Angelo, om fterke en Robufte Zoldaten , Kampvegters, of Werk-
volk, Akkerlieden , Boeren en Boerinnen: dan geeft gy elk het

zyn.

S: Waarlyk , die les zal ik in agt neemen, want ik beken, dat

de volmaaktheid van 't wel teikenen daar in beftaat. Ach had ik

u eer gekend Heer Judicio , zo zou ik mogelyk vroeger begonnen

hebben.
I T: Schep
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T: Schep moet , en denk daar niet meer om , ik hoop dat gy noch

eerlang , anderen tot een goed voorbeeld zult ftrekken. Wy zullen nu
met dit Konft bezien wat ophouden , tot een ander tyd. Neemt
dees vier printen onderwylen wel in acht.

S: Dat zal ik doen. Maar hebt gy al om de boeken gedagt ?

T: Ja , doch heb noch geen tyd kunnen vinden weegens een No-
titie op te ftellen , maar als gy weêrkomt zo zal 't gereed zyn.

Nu zullen wy het Manuaal of de handelinge der Teekenkonft te

gemoetgaan, om ons ondertufchen gereed te maaken, van haar naar

behooren af:e wagten.

ISTl Voorreeden van 't * Manuaal , zynde de vyfde

Propofitie.

OM de Eedele Teekenkonft tot den hoogften top der volmaakt-
heid te doen ftygen , zo is 't voor al noodig , dat wy onze gedagten

weegens het Manuaal, vervolgens bekend maaken. Doch voor af,

zoluiftertecnsmetaandagt, wat ons dit neevensgaande zinnebeeld,

'zal aanwyzen.

KonftbeeU van Praktika^ anders Handelinge.

Een oude en bedaarde vrou , zynde blind en ftom , hebbende een

kleed aan, van vericheidegekouleurde lappen. Het windzel op haar

hoofd is wit. De Borftlap Heemels-blaau , verfiert met ftreepen als de

Reegenboog. De Rok , koopergeel. De Mouwen graau , met witte

monftering. In haar Regterhand , houd zy eeniee werktuigen; als

eenBytel, Penfeel, Graveer-yzer, enKryon. Zygaat fchroomach-

tich , met de linkerhand voor uit , al taftende.

Uitlegginge.

Het hoofd; en de Bytel diezy in d'eene hand houd, beteekent

Beeldhouwery. De Heemels-blaauwe borftlap , verfiert met ftreepen

als een Reegenboog, neffens het penfeel j de Schilderkonft. De
koo-
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kooper-geele Rok , met het graveer-yzer ; de Graveer -konft. En
de graauwe Mouwen met witte monftering , neffens het
Kreon ;

geeft de Teekenkonft te verftaan. Doch om korter

te zeggen ; het windzel verbeeld wit marmer. De Borft-lap , een

Schildery. De Rok , een gefneede plaat. De Mouwen , een Tei-
keningvandagenSchaduwe* Oud word zy verbeeld, om de Er-
vaaremheid te kennen te geeven. Blind en ftom; om te beduiden,

dat het Manuaal alleen, in 't gevoel der handen beftaat: daarom zy
al taftende voorttreed. De werktuigen houd zy in haar Regter-
handj om te bewyzen , dat die de Inftrumenten het gevoeligfte ,ieder

naar zyn lichtigheid ofzwaarte, leiden'uitvoerd : als de Bytel op de
fteen. HetPenfeelop'tPanneel. Het Yzer op 't koper. En het

Kreon op 't papier.

Om tot de Handelinge te koomen, zullen wyvooreerft onder-

zoeken, wat het beoogt : namentlyk, of het zo noodzaakelyk is tot

het uitvoeren van de voornoemde Konftwerken. Ten tweeden , hoe
veelderly middelen daar zyn , om in 't byzonder uit te munten. De
vraag is dan, of die vier gezeide Konden, zints een anderhalve Eeuw
( ten opfichte van het Manuaal , ) niet merkelyk toegenoomen zyn,
en noch meer en meer toeneemen , wel te verftaan , voor zo ver het

uitvoeren betreft ? Wymeenen van ja, en dat het onwederipreeke-

1'yk is. Voor eerft , hebben wy onderde Teikenaars, ontallyke

voorbeelden, van vafte, en fuivere handelinge ; het fy op wit, blaau,

gegrond papier, of parkement: met wit, zwart, en rood Kreon,
pen, en penfeel ;jazouitvoerelykeneel,als'timmerskan. Tentwee-
den, deGraveerkunde , hoeEelisdie geworden by het geenezy is

geweeft, zelf ten tyde vanRaphaë'1, Polidoor, Vazari, Titiaan
,

&c. ? Wat is 'er dat het yzer nu niet vermag, neevens een goede han-

delinge?Wat is de Beeldhouwery mede niet al opgeklommen,hoe glad

en murw , werd het harde Marmor , door 't fagt beftieren der

bytels ? Eindelyk, hoe hoog is de Schilderkonft , in malfê en gladde

ftreekendes penfeels gereezen? Waarlyk, het Manuaal, is van uit-

fteekend groot vermogen , wanneer de hand door de kenniflè beftierd

word : het vernoegt, het vleid, het quikt en flreelt niet alleen de

kenders, maar de onkundige meede 3 ja dat meer is, de onreedelyke

dieren mifleydende nuzeekerlyk beter , als voor dezen. Hoe nootzaa-

kelyk , en wat voordeel * de Konftenaar daarvan genieten kan, is

wel af te neemen ; weidende valr en vaardig, doende alles zonder
I z moei-
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moeiteri ] Fabiicando fabri fmtts, al oeffenende komt men daar toe.

Wel aan dan Konftlievende die het aangaat , bezint u wel , op dat gy u
nietenmisgrypt, en de aap flagt , dewelke twee jongen hebbende,
den een, zoo uitermaaten zoende en ftreeldcn , dat hy de geeft gaf in

haar armen ; terwyl de anderen , verfchopt en veragt , in 't leeven
bleef. Het Manuaal is, veelderly, ieder ftudie vereyfcht het zyne.
Het gaat meteen vaft Teekenaar, ten opfichte van de handelinge

,

gelyk met een Konftige Juwelier , dewelke een fchoone Diamantfteen
hebbende, dezelve op zyn voordeeligfte weet in 't Goud te zetten,

dat die braafflikkert, en heldere draaien fchiet; zodaanig, dat men
aan de fuiverheid van de Steen, niet twyffelen kan. Wat is het Ma-
nuaal anders , als de uiterlyke expreffie en glans , van een deftig,

fierlyk, en kragtige Ordinantie of verbeeldinge ? Wat zou het wee-
zen, als men om de fchyn, de waarheid wilde verduifteren? 't Is waar,

daar zyn fomtyds wel Juweliers, dewelke om een voordeelige winft,
een valflê fteen zetten, die dikwils de Schranderfte haar oogen be-

driegen; maar komt de waarheid dan eens voor den dach, ( want die

kan niet altyd verborgen blyven,) wie komt dan de fchanden toe?
Laat ons dan voorzichtig zyn , en onze handen zodaanig gebruiken

,

dat wy 't verantwoorden kunnen,niet om de Deugt te onderdrukken
;

maar om dezelve grooter luifter te geeven.

Om van verfcheide handelingen , de befte en bequaamfte te verkie-

zen , en aan te wennen, zullen wy tweederly voorftellen ; de eerfte

om naar het Model te teekenen, en d'andere om een Ordinantie uit

te voeren. De eerfte vaardig en vlug; om die Redens wil, dat het

Leetenof Model , zo haaft verandert, en zonet niet weer herfteld

kan worden. De tweede bedaarder , met wat meerder tyd uitge-

voerd , ofzuiverder gehandeld: Geevende ieder voorwerp, naar dat

zy voorkomen of wegwyken , min ofmeerder kragt. Den een kloek-

moedig handelende, end'anderSagtenEel: ten einde d'eene, natuur-

lyker wysnaby fchynt, en d'ander door een dunne damp beneeveld,

allengskens verzwakt , en uit het gezicht verdwynt. Het welk de

Teekenaar, met Kreon , Pen, ofPenfeel, in zyn Ordinantie te

weeg kan brengen , als een Schilder met Kouleuren en Penfèelen.

Een Graveerder niet uitgezondert , beftaande het zelve, in een han-

delinge der werktuigen , en gevoel der handen. Doch zien wy toe,

hier komt het op aan , dat men de Raave niet met Pauwe veeren be-

pronken , draagen wy voor al zorg , om de zaak zelve , dat die wel
ge*
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gefchiktis, vaft geteekend, dagen fchaduwe opzyn plaats: want
als een van deze dingen mifl'cn , dan is het ftuk zo veel tyd en moeiten

niet waard , en niet als fchimp en Spot , voor de Teekenaar te wag-
ten , wanneer de verfïandige zulks gewaar worden , gelyk het met de

voorfydeRaave ginkt En gy Beeldhouwers, bevlytigu zo zeer niet

om een rug, borft, ofdyc , murw en glad te polyften, voor gy
eerft meefter van 't Generaal zyt , op dat u het zelve ook niet en treft

,

want aan een fchoone hand» voet, en hoofd, zoveel geleegenis,

als aan de rug» bord, ofdye,

Nademaal deHandelinge van ieder ftudie inhetzyne , hetgeene
is, waar door de voorgemelde Konftwerken haar volkoomentheid
verkrygen, zo zullen wy die van de Teikenkonft, vooreerft in 't

byzonder uitleggen , waar in die is beftaande. Wy ftellenvaft, dat

de zin, door een vaftc kenniffe , de handen van de Teikenaar alleen

beftierd , doch zonder de hulp van een geduurige oeffening , geen
vruchten en zoude kunnen voortbrengen, dangebrekkelyk en zon-

der voordeel : ik zeg gebrekkelyk > ten opfichtevan het uitvoeren

eener gedagten ; want wat kan het een Teikenaar baaten, al heeft

hy nochzoeenSierlyke, Deftige, en Aangenaam Konfept ontwor-
pen, alshy het niet naar vereyfeh van zaaken uitvoeren kan ? Nade-
maal gelyk wy gezegt hebben , de handeling, alleen, inhet voltoo-

jen eensKonft ftukwerks, d'uiterfte bevalligheiden volmaaktheid

toebrengt, waar van zyn meefte voordeel afhankelyk is. Dat wel
overwoogen, zo zalmen licht bevinden , hocnoodzaakelyk het is,

om een uitmuntend Teefcenaar te worden. Laaten wy nu verder tree-

den , en zien door wat middel men die verkrygen kan ; want van

veeldcrley manieren , is'eraltydeen, die de zeekerftc , Gemakkelyk,
en vaardigde zy. Men zegt gemeenlyk , dat alle ruuwe en grobbelige

dingen , met'er tyd , effen en glad flyten , als'er de handen overgaan;

zo gaat het ook met veel teikenen, 't fy naar Playfter, Model, of

Leeman > voornaamentlyk naar wel gehandelde teekeningen, waar
door de handen vaft, fluxs, en eel werden, in hei oefFenen der voor-

noemde werktuigen.

Judicio enProbus.

frob: Zal ik u weederom moogen laftig vallen vriend Judicio,

weegens het indachtig maaken van de beloofde notitie ?

I 3 Jud:
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?«</:' Neen Probus 'cis al bezorgt en gereed. Ziedaar, Iaat eens

hooren ofgy 't wel leezen kund ?

Prob: Herodoot , Tacitus , Juftinus , Titus Livius , Flavius
Jofephus> Plutarchus, en booven al de Heylige Schrift.

Jud: Dat zyn de Hiftorie boeken.
Prob: Homerus, Virgilius, Ovidius, en Horatius.
Jud: Die vier zyn Poëten»
Prob: Ciefar Ripa van dezinbeteekenende Beelden. Oudaan van

de Oudheid > en Medaillien. Zynzedit nu alle dien ik van doen heb?
Jud: Neen, nietalsdevoornaamfte. Maar als gy nu deeze Boeken

hebt j zo neemt dit tot een Waarfchouwinge wel in agt : om uw
koftelykentyd, niet te veel met het Leezen der zelve door te bren-

gen j dat 's te zeggen , datgy uw Teikenen en Schilderen, daar door
minder oeffenen zoud. O neen , want het overmatig Lezen , ver-

zwakt het vernuft, en de wakkerheid des Geeftes t'eenemaal. De
geenen die te veel lezen, worden gemeenlyk van verwarde Gedach-
ten overvallen. Maar wy verpraten onzetyd van naar 'c Kollegie te

gaan 5 zie daar de voor-reden is al geleezen.
Prob: Datfpytme.

DE gemakkelykfte en vaardigde manier, is zeekerlyk de befte,

niet teegenftaande dat'er veel in't gebruik.endoor my onderzogt
zyn: als het teekenen met de Pen, Penfeel, Rood en Zwartkryt

,

doch alle van wetnich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen
opgegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de ande-
ren , zo in volmaaktheid , als nuttigheid : voldoende ten eerften

door zyn verheeventheid ons oog , zonder datmen eenige Grond daar

om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatfnyders , die

zich in de zwarte-kunft oeffenen , welke haar veriuftigen metfehraa-

pen op een gegronde plaats : én 't is niet te gelooven > hoe gemakke-
lyk envaardich zy daarmeedc voortgaan, 't geen zy inhetEtzenof
Snyden, niet zouden doen.

Het Teekenen met de Pen, is een vrugteloozen arbeid, meer ei-

gen aaneen Schoolmeefter, als iemand anders, om de Jongelingen

wat op te houden , en tyd te doen verk witten ; niet teegenftaande de

Graveerders , het echter in praktyk zoeken te brengen , zo is het doch

kwaalyk» en zonder fondament.

De moeielykfte en langde manier , by gevolglyk de flegften , is het

tee-
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teekenen metPotloot , en dan voort met de Penfeel gewaflen , heb-

bende buiten zyn vafte langduurigheid, geen deugd; maar intee-

gendeel , een deel moeiten en on wisheid, zonder voordeel voorde
Leerlingen. Doch egterdiergelyke Teekeningen, naar Schildery,

door een geoeffende hand gewerkt, zyn niet te verfmaaden : maar
ten opzichte van de Teekenaars zelfs , van weinig nut, voornament-
lyk voor Jongelingen, die haar tyd wel zoeken te befteeden. Een
verftandig meeiler gebruikt hetzelve niet, als tot tydkortinge, ot

ten gevalle van een ander : wel te verdaan om een uitgevoerde Tee-
kening te maaken. Wat belangt een Konfept » of ontwerp-fchets

mct'er vlugt te fchaaduwen , daar toe is het wel de vaardigfte en belle

van alleen, wanneer het door een vafte,' en verftandige hand ge-
fchied: zulks dat de grootfte Schaaduwen , eenpaarig en vlak , zon-

der te verdryven, aangelegt zynde; eenaangenaame Welftand van

lichten bruin , geeft. Maar die manier van Waflen,ten opzichte voor-

de PiaatfnydeiSjom'ernaa te Etzen of fnyden, is teegenwoordig wel
het meefte in gebruik , mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

Daar is geen beeter Manierom op wit Papier te teekenen, ('tzy

Beelden ofLandfchap, en die zulke goede Inleidinge geeft, tot de
Graveer of Etskunde, ) als met Rood-aard; 't geen lieffelyk in'c

aanfehouwen, maar fmettelyk in 't handelen is, doch niet met fyne

ftreepen, gelyk dejonge Graveerders gemeenlyk doen , ofhet zo ge-

naamde Dommelen; maar met Kloeke Artzeeringe, en nooit meer
dan twee of driemaal over clkanderengeflaagen, door de welke men
verkrygt een vafte hand , en kennifle van 't beloop der dingen diemen
voorheeft» naar haar hoedaanigheid , rond, ofkantig; als Naakt

,

Kleedinge, Gronden en Steenen, met de verkortinge of Perfpek-

tief; alzo doende , zullen wy het regte fpoor koomen te volgen,

en ongevoelig geraaken , tot de fraaje handeling van 't wit Kreon.

Het Teikenen op Blaau of Gegrond Papier , en met Wit gehoogt

,

dewelke ik hier voor gezegt hebbe , de gemakkelykfte en vaardigfte

van de voorgeftelde manieren te zyn , is durf ik zeggen , in alle dee-

len zo volmaakt, dat 'er niets aan ontbreekt, en van weinig omflag.

Beftaande voor, eerft, in 't Ordineeren; Ten tweede, in het naar 'e

Leeven Teekenen ; En ten derde , om naar te Schilderen. Want wat
is 'er gemakkelyker in 't Ordineeren, als wanneer men zyn Schets

op donker papier net gefield , eu omgetrokken heeft , men dan aan-

wy ft meteen wit pennetje» de gedaagde partyen, 't zy Zon; Maa-
ne
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nefchyni Kaars of Gemeene licht; beginnende van het voornaamftc
des Stuks , en minderende allengskens 'tgeene gedaagd moet worden,
laatende de Grond voor Schaduwe. En hoe gemakkelyk kan men
meteen vogtige vinger, het lichteen weinigje verflaauwen, daar het
tefterkmogtzyn, ja geheel uit doen j daar men in teegendeel by na
onmogelyk , het zelve met de Schaduwe op _wit papier te

weeg kan brengen. Nu is het licht at te neemen hoe vermaakelyk
het is , in het Teekenen naar 't Leeven , wanneer men een vafte

Omtrek heefd,van een Enkeldof Rond voorwerp> 't zy Konterfytzels,

Naakte Beelden , Kleedinge , ja wat het zoude moogen zyn ; 't geen
alleen met ophoogen, ons werk verheeven maakt, 't voorwerp ge-

lykdoet worden, en de Schaduwe ziet voortkoomen , zonder daar

aan te raaken ; als hier en daar des noods zynde , een diepzeltje in de

donkerde holligheeden te geeven , de Reflexien daar uit te fpaaren

indien het zulks vereyfcht : en zo de Grond wat te donker mogt zyn
j

zultgy met u licht , de gemelde Reflektien fagjes aanwyzen. Waar
uit men wel kan afneemen , hoe veel vaardiger deeze manier , als d'an-

derenis: want terwyl deneenen, zyn Beeld op wit papier tykenende
vaardig maakt, hebt gy 'er dik wils met zulks te doen, twee of meer
gedaan. En deeze Teekeninge wel uitgevoerd zynde, zyn zeeker-

Jyk de bekwaamde om naar te Schilderen , en hoeft geen graau ge-

fchilderd Model , ja het Leeven zelfs te wyken, wel te verdaan op
de Kouleur na. Daar by moetmen aanmerken , dat wie het roerende

Leeven gebruikt, dit voordeel heeft: dat zy de Beweeginge in haa-

rer Modellen » natuurlyker zullen trefïèn , als die geene , welke lang-

zaame Handelinge in het teikenen hebben , want dikwils door het

lang (laan en vermoeitheid der Modellen, groote veranderinge zullen

befpeuren.

Hier moetmen weeten, dat het zwart Kryt veel beeter, en aan-

genaamer op zulk zoort van Gronden is , als 't Roodaard ; ter oorzaak

van zyn gemeenfehap dien hy met dezelve heeft, dewelke meer blaau

als rood is , en met het hoogfel beeter over een komt. Ik zou my
nooit bedienen van Rood-aard, ten waar om die Reeden , dat het

Zwart zo bezwaarlyk goed tekrygenis; doch dat fcheelt my zo veel

niet, als het my maar dienen kan, tot het uitvoeren mynerGedagten,

en niet tot het maaken van Pronk-teekeningen, dien ik nooit zoude

maaken als naar Schildery, 't zy myn eygen ofanderen.

Om nu het voorzyde Gegronde Papier toe te maaken , zo zyn deeze

vier
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vier dingen daar toe noodig ; Eerftelyk bekwaam Papier, vaft, ef-

fen en glad. Ten tweede, goede Inkt, beftendig en wel gegomt.
Ten derden Italiaans kryt, Sjeft genaamt. En ten vierden , goed zware
kryt, vaft en mals.

Om dan een bekwaame Grond op het Papier te ftryken , zo neemt
van dito Inkt , en verduntfe met ichoon Reegewaater , zo als gy 'c

bekwaamde oordeeld om op te hoogen, daar onder mengende een wei-
nigje Rood-aarde , om de harde blaauwigheid wat te vermurwen.
Men kan het op een kleyn papiertje bezoeken , en droogen 't zelfde te-

gens 't vuur, om te zien hoe veel het befterft,dan kan men d'er zich beft

na reguleeren , want den inkt werd min ofmeer , donkerder, als het

op droogd. Ora altyd wat in voorraad te hebben , zou men een par-

ty gelyk kunnen beftryken. Het voornoemde Italiaans kryt , fteekt

boven alle anderen, in fchoonheid en iuiverheid uit, doch het is zo
wit niet als 't Hollandfe gemeene kryt , maar een weinigje geelagtich

,

zeer liefFdyJk en aangenaam op zulke Gronden, heeft ook die hoe-

daanigheid , dat het zich laat fcherpen zo puntig als men wil, ja bee-

ter als Zwart-kryt , men kan daar kleine haayrtjes mede teikenen , zon-

der dat het breekt; het is van Natuur gelyk het befte Rood-aarde »

he:l malsenfyn, laat zich ook met Rood en Zwart-kryt over en weer
loopen, dat het Pypaard niet lyden kan. Hier is noch iets , 't geene
niet diend vergeeten te worden, aangaande het Teekenen van Bafrelee-

ve, dat die om twee reedenen op deeze Gronden, niet wel, als met
groote moeiten willen geteekent zyn ; uit oorzaak dat de grond van het

papier, lichter moét zyn als ineen diep, en rond verheeven voorwerp
. of Ordonnantie : eerftelyk,om dat men een geheele lichte Tint, over de

Grond zou moeten raaaken, en ten anderen, om dat daar niet veel Scha-

duwe in komt , zo dat het beter op wit papier is.

Tot het fluiten deezer Hoofd-ftuk, zal ik dit noch zeggen, dat de

Teekeningen op Gegrond Papier naar het Leeven geteekent , niet

goed zyn, alwaar de verheevenfte partyen op den dach » alleen met
een klyn hoogfeltje , als een flikkering of glans aangeweezen ftaan ;

het geen ©n-natuurlyk is , want men het zelve in 't Leeven niet

gewaar en wort , zynde daar door plat op den dach , zonder eenigfc

rondigheid.

K Ju-
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Jttdicio en Probus.

Jud: Zultgy 't nu wel onthouden 't geen daar gezegt is, weegeti&

de Manier van Teekenen ?

Prok 'k Hoop ja , voornaamentlyk die pailagie van 't Wit Kreon op
Donker Papier , dat is zo waarfchynelyk , dat ik daar in 't minften

niet aan twyfTelen kan, want de ondervindinge heeft my zulks ge-

leerd a enfehoon ik die andere Manieren, mede redelyk vaft ken ;

zo dunkt my dat ik de Gedagtendaar al te veel zou moeten aanhan-

gen» en het Konfèpt (dat het voornaam fle myns Oogmerk is, moo-
"gelykdoor de langduurigheid) my eenigzints mogt ontflippenen

vervliegen.. Want met Roodaard , zou lang werk geweeft zyn , zulk

een Helder Licht uitte fpaaren , en met de Penfeel Gewaflèn , wei-
mg minder, en van meer omflag. Daar en booven, zo vind ik dat

voordeel in deeze noch gelyk 'er gezegt wierd , om iets te kunnen
üitwiflen en verhelpen. Maar daar tegens moet men dit weer {lellen,

dat het zo vaft ofduurzaam niet en is,als d'andere.

'Jud. Indien het zo was, dan zou 't volmaakt zyn. Kund gy wel

Iets in de waereld bedenken dat Eeuwig duuren kan ?

Prob. Neen. Het kwam my eevenwel vreemd voor dat 'er zo regfc

uit gezegt wierd , van die andere Handelingen te verwerpen?

Jud. Daar moet gy uit befiuiten agterlaaten, want de GelykemV
die 'er te pas gebrogt wierd , geeft het genoeg te verftaan : en zo

langrnen.g«en beeter heeft, gebruiktmen die men kam Maar be-

halven dat, ieder Manier van Teekenen ,. heeft zyn byzondere toe-ei-

gening. De Handeling van 't Rood aard, is een Inleidinge tot de

Ets>, of Graveerkunde. Het Teekenen met de Penfeel 't geen

men Waffen noemt > is een Inleidinge tot het Schilderen , om het

temperen der Tinten, en Handeling van 't Penfeel te leeren. Doch
deze, siet noch verder , om naar 't Leeven te teekenen, en Model-
len te maaken, daar men bequaamelyk naar Schilderen kanj gelyk.

iiiiens Schilderboek , op zyn plaats aangeweezen zal worden..

Ski
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HEt is zeer lofTelyk , dat een Teikenaar zich aan de Omtrek , ten
hoogden laat geleegen leggen : doch het is zeer onnozel , als-

men meent, dat het zonderde Schaduwe zou konnen gefchieden $
alzo de Omtrek en de Schaaduwe , zodaanig aan eikanderen vermaag-
fchapt zyn , dat den een zonder d'ander , niet volmaakts kan uitwer-

ken. Want wat is de Ommetrek vaneen Kolom zonder Schaduwe
anders j als een platte Pilafter? Wat is een Troonie van Man of Vrou
vlak van vooren zonder Schaaduw anders , als een Geometriekdc Fi-

guur, of een plat en ronde Steen, met Hierogliphife Karakters?
Kan een Beeld fchoon genoemd worden , ( 't zy Naakt of Gekleed

,

volmaakt van Proportie, Leedenen Aktie,) die maar alleen met de
Pen of Kryon omgetrokken is ? Kan men dat een braaf Teekenaar
heeten , en voor zulk een Kond houden , wiens voorneemen niet

verder en (trekt , dan zyn ftudie daar alleen meede te voleinden , zon-
der zich met de Schaaduwe te willen bemoeijen ? Het is onweeder-
fpreekelyk, datdeSuperficJeeleaanwijzinge ofOmtrek, vaneenig
voorwerp , hoe die ook mogt zyn , dezelve voorwerpen niet kenbaar
kan maaken , zonder hulp der Schaaduwe j want de Schaaduwe geeft

de.verheeven lichaamelykheid. Het is dan van de regte weg afge-

dwaald, niette willen weeten , dat de Schaaduwe, de Omtrek be-

ftant doet zyn , en de Omtrek alleen , niet meer is, als het A , B t C,
inde Letterkunde, dewelke van geen d*er waarde geacht werd, als

zy niet te zaamen gevoegt , en woorden uitmaaken. Derhalven is het
rnyns oordeels veel loffelyker, voor iemand die zich byzonder inde
waare Teekenkonft wil oeffenen , dat hy ftudeerd , om ( zo veel het

doenlyk is , ,Leen overvheger te worden , 't fy dat zyn neiginge ftrekt

een Teekenaar te willen blyven, of, fomtyds in't KooperteEtzen,
op dat hy daar dan eerd, meede overeen komt. Daarom is 't niet

meer als reeden, ja ten hoogden noodzaakelyk te weeten, noemen
zich daar in draagen zal om niette mifdoen, en tot eenkwaade of
fchaadelyke manierte gewennen , gelyk zommige gedaan hebben:
dewelke heen gaan in de Kollegies , met de grootde luft en iever van
de waereld, en Teekenen naar het Model, by Dag ofAvond, niet

als een enkelde Ommetrek, zonderde minde Schaaduwe, ja drie,

yier, en meer. Wat de Schaaduwe aangaat, zy meenendaar'thuys,
K z uit
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uit de Geeft , wel mede te regt te zullen koomen. Een zwaare
mifflag, en een teeken van grootemifverftand , welke nergens an-

ders uitfpruit, als door een teegenzin die" zy voor de Schaaduwe
hebben: en om dat die niet zo duidelyken klaar is als weldeomme-
trek j ergo moejelyker voor zulke , om te leeren.

Hoemen naar 't Model , of Leeven zalTeekenen met voordeel.

TOen ik noch jong was , en weinig indruk van de fchoonheid der

Antiken had ; zo liet ikmy ten hoogden geleegen zyn, het Naakte
Model, zoo naaukeurig en Korrekt naar te teekenen , als 't mooge-
lyk was , volgens myn Vaders onderrigtinge. Maar wanneer ik myn
Teikeningnaar Schilderen zou,zo vond ik ze dikwils zo misftallig, en

weinig met de relt van myn (luk over een komende j dat ik daar.de

walg afkreeg. Derhalven ik veeltyds genoodzaakt wierd, daar veel

aan te veranderen: hier wat afneemende, endaar watby doende,
het geen my verwonderde j niet kunnende begrypen hoe het Lee-
ven my zo verleid had , en inmynoogenzo Schoon

,
jaonverbeeter-

lyk fcheen. Maar als ik daar na zogr , zo bevond ik de oorzaak te zyn ,

defoobere kennis dien ik van de voornoemde fchoonheid der An-
tiken had: derhalven dezelve vlytig onderzoekende, waar in die

meeft geleegen was, zo zag ik het Leeven , met een heel ander Oog
als te vooren: en wierd doe magtig, alTeekenende naar het Naakt
Model, hier en daar, eenige verbeeteringaan te doen, zonder myn
gedagten eenigzints daar aan te hangen, zo te zeggen ongevoelig.

Hetalderbefte danmyns oordeels, om met voordeel op de Akadee-

mien te ftudeeren , is wanneer het Model taamelyk goed, en wel

Geproportioneerd zy ; zich t'eenemaal daar aan te verbinden , zon-

der het mintteby te doen, ofaf te laaten j inzonderheid de geenen,

die de fchoone Bevalligheid van 't Antik , niet volkoomen bekend is r

zich ondertuflchen oeffenende naar Playfter, Fraaje Printen en Tee-
keningen , om hetzelve te verkrygen , en alzo ( zonder veel hoofd-

breekens) te gewennen , haar Modellen te verhelpen; zoekende

hieren'daar, deDeelen die u Modellen gelykzyn, dezelve daarna

Korrigeerende : Gelykeen Borft , Dye, Arm, Handen en Voeten.

Ket welk doende, zo zultgyzeekerlyk de regce Ken nifle daar van

bekoomen , en het Antik, van 't Modern kunnen onderfcheiden,

en uw Modellen , niet teegenltaande in eenige Deelen gebrekkelyk ,

ge-
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gelyk ik gezegt heb befchouwen , niet als het is ; maar zo als 't be-

hoord te weezen» en al Teekenende ongevoelig verhelpen. En op
des te beeter te vorderen , indeeze Oeffening naar't Leeven, en de

naafte weg in te (laan, zo neemt u toevlugt tot de Anathomie: niet

gelyk zommige oordeelen om de zelve volkoomen van buiten te lee-

ren, met alle haar Muskulen, Zenuwen, en Uitfpanzelen j maar
alleen die geen, welke devoornaamfteenkragtigftezyn , endemee-
fte verandering inde Beweeging veroorzaaken ; als de Halsfpieren ,

Schouderblaaden , de Heupen, Dyen , Beenen» enzovoort: hen

geen de voornaamftezyn, zonder welke kennis, onmoogelyk dees

Oefïening kan beftaan-, de Reedenen daar van hebben wy voordee-

zen uitgeleid.

In het Teekenen naar 't Leeven of Naakt Model, zyn deze voor-

naame dingen aan te merken : Eerftelyk een bekwaame zitplaats ,

ofafftand van 't Beeld. Ten tweede, decentrale linie ot eevenwig-

tigheid, zittende ofltaande. Ténderde, de Deelen die Be,weegelyk

of werkelykzyn, waar in de Muskulen zich kragtig vertoonen. Ten
vierden, de Slagfchaaduwe op 't Pianum of grond , zyn Lengte en

Breedte* En ten laatften den Horizont.

De Bekwaamde en zeekerfte middel , wanneer men naar 't Leeven
Teekent, is altyd te denken, op ieder party des Lichaams. In zich

zelfs zeggende, dit is de Hals, dat deZy fpieren , dit is een hoek
van 't Sleutel-been 't geen hier uitfteekt , daar moeten de Ribben be-

ginnen. Hoe fterkisdees; hoe flaau is die ? enzovoort; al Teeke-
nende met deuiterile Aanmerkinge en Korrektheid. Maar weeft voor

al zorgvuldig, om uw Ommetrek welaan te wyzen, zonder Karri-

gatie ofovertolligheid. Want al die geen welk een kwaade Gewoon-
ten hebben, hakken in de Ommetrek haar'er Beelden, geheele (luk-

ken uit, alsof 'teen rotsfteen was, dewylzy de Gedaagde partyen,

welke Muskels al meede gelyk uitzwellen, heel flaau, en bynaon-
zichbaar maaken, eveneens, als of die gemelde verheeve muskulen ,

door den dach ingedrukt wierden. Daar zyn weer anderen die geheel

kontrariedoen
,
geevende de proflle of ommetrek haar'er Naaktens,

Zeedige , en byna onzichbaare uitfprongen , 't welk op den dag, al ds

muskulen aanwyft, ja zo naaukeurig, datzyde minfte niet zoude ag-

terlaaten, min ot meer als of 't gevilde menfehen waaren, byte gaar

heel Onnatuurlyk.

Weeft dan voorzichtig, en neem naauw agtopde verheeventheid

K 3 der
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der verligte Partyen , dat het met deOmmetrek overeen komt."

Laat uniet verleiden, door de naam van Kloeke Manier in het
Teekenen, noch door het tegendeel ; maar houd u tufichen beiden
aan de waare gcfchaapentheid van de zaak , zo als de Natuur aan-

wyh\

Judicio en Trobus.

Jud: Wel wat dogt u van die Propofitie ?

Prob: Het was juiftVcgeen my diende , om met voordeel naar 't

Leeven te Teekenen. Hoe ben ik zo gelukkig van het te treffen ?

Jud: Ja niet waar ? Nu ziet gy dat de Fortuin uw gunftig is

;

weeft dan niet nalaaatig, maar (lelt hetteneerften in'twerk, zo
zult gy zien dat het met de reit wel gaan zal.

Prob: Ik zal zo doen , want ik brand van luft , om naar 't Leeven
te Teekenen ; te meer, om dat ik zo meenigmaai ophet Kollegie,
met fmaakdaar van heb hooren verhalen- Maar eer wydaar verders

vanfpreeken, zomoet iku eevenwel weegenshet eerfte, noch iets

vraagcn. Het is een vreemde zaak, dat iemand zich vergenoegt j mee
eenenkelde Ommetrek naar 't Leeven te Teekenen; nademaal my
dunkt , dat dezelve genoegzaam uit het Proportie Beeld , buiten

het Leeven, geleerd kan worden, endefchaaduwe niet.

Jud: Gy fpreekt de waarheid.

Prob: Uit wat inzicht doen zy 't dan? Is dat niet een werk of on.

derneeminge , van een vernuftig en door geleerd meefter ? Myn
dunkt als ik zo ver was , dat ik 't Leeven , dan niet meer noodig heb-

ben zou?

Jud: Wei neen. Maar zy meenen dat aan de Schaduwe zo veel niet

geleegen is, en willen kwanfuistoonen , datzy wel inagtneemen,

het geen gemeenlyk vermaand word , te weeten: datmen vooral,

vaft en Korrekt moet Teekenen kunnen , om een goed Meefter te

zyn .' niet denkende, dat de Schaaduwe neevens de Omtrek gemeend
werd ; veel min, dat den een zonder d'ander , een volkoome Tee-
kenaar kan uitmaakén. Ja wat kanmen doch met een enkelde Omme-
trek uitwerken, in 't geen , daar wy iets Natuurlyks verbeelden.

Hoe wilmen een Konterfyrfel maken datgelykt? Een Landfchap,Ar-

chitektuur, Bloemen» Zonof Maanefchyn, Dag ofNacht* en an-

dere dingen meer, zonder Schaaduwe? Neem maar eens een Voor-
beeld
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Beeld by een ronde kloot ;
geen Menfch zal Oordeelen dat het zon-

der Schaduwe een Kloot is > maar wel een getrokken Sirkel ?

Wiezalzeggen dat de Konftwerken derChineezen > die tot hee-

den noch zonder Schaduw is 5 volmaakt zyn? 't is waar haar Omme-
trekken zyn wel fuiver en Korrekt na haar meening; maar des niet

teegenftaande alles fchynt plat , gelyk het ook is. En alpraktifeeren

zy noch duizend Jaaren, zo zullen zy 't zonder Schaduwe nietgoet
maaken.

Prob: Keeren wy nu weeder tot het leeven. Wat dunkt uvan die

Teekenaars, welke vlak voor het Licht gaan zitten, en digtaan 't

Model?
Judt Dat zyn Menfchen , die de bek waameDiftantie niet en wee-

ren , noch waar in de Schoonheid eens Naakte Beelds beftaat :: haar

niet fcheelende waar zy zitten», als zy maar mede Teekenen.
Prob: Ik heb nochtans hooren vernaaien,, dat'er wel Meeflerszyn,,

die zulks doen.

Jud: Het kan weezen dat zy iets onder handen hebben ,. daar in

zy het zo gebruiken moeten ; 't geen zommige niet overdenken. Wat
myn aangaat, ik zit meeft ter Regter, of Linker zyde-des- Lichts-,,

de Reeden daar van , kunt gy geloof ik wel befeffen ?.

Prob: Om de Schaduwe, niet waar ?

Jud;. Ja, de Schaduwe geeft een Aangenaamheid.
Prob: Maar ik wende wel te weeten , waarom gy de meeften Tyd;

agter aan zit , en zo Laag ? Gy kunt daar immers zo wel niet zien.

Jud: Hoe weet gy dat ik zulks doe ? naademaal gy nooit meede ge»

teekenthebt, het zal uw eerde rys noch worden.

Prob: Ik hoor zo nu en dan op 't Kollegie van die zaaleen Redenec--

ren:; en het zelve ftaatmy voor, van d'eenof d'ander gehoord te

hebben.

Jud: Ik zal't u zeggen. Waarom ik voor eerft: agter aanga zitten?

zulks gefchied om het Model, zonder Miftalligheid beeter te kun-
nen zien, 't geen anders wel gebeurd , wanneer men zo digtdaarby
zit. Doch dat ik dasrzo wel niet zien kan als voor, dat beken ik;

maar daarom is 't dat ik meer met zwart Kryt Teeken, en kragtig, het

welke ik met Roodaard , op Donker Papier, niet zou kunnen te

weeg brengen , want als ik myn Omtrek wel zien kan , , dan is 't my
genoeg} om dat ik weinig Schaduwe hoef te maaken, blyvendehec

Papier 9j voor de zelve dienende , bewerkendehet meeil met Ophoo^
gen.-
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gen. En als het op 'r Retokeeren na gedaan is , dan maak ik een lichte
Tint achter myn Beeld, teegens de zy der Schaaduwe, 't fy een
Stam vaneen Boom, een Steen, ofiets anders ; en daarom fcheelt
hetmy niet of ik wat verder zit, als'er maar plaats is. Ten tweede
waarom ik zo laag zit? dat i's , om dat ik fomtydilaage Horizonden
gebruik.

Piob; Het is voorwaar bevattelyk , 'kwenftedat ik al myn doen,
ook met zulke goede Reedenen kon belegger;

J'td; Almet'ertyd, want het fpreek woord zegt, Romen is op een
dach nietgebouwt.

Inleidinge van de Zeevende Propofitie.

WY hebben in onze voorgaande Stellinge, vyf Waarneeminge
aangeroert, weegens het naar 't Leeven Teekenen. Nament-

lyk, een Bckwaame Zitplaats of Afftand, van'tBeeld. De Sentrale

Linie of eevenwichtigheid. De Werkelyke Deelen. De Slagfchaa-

duwe op 't Planumot Grond. En ten hatften den Horizont. Het zal

hier niet ondienftig zyn, den Leergierige dezelve noch wat duidely-

her naar onze meening te doen verftaan. Doch voor af is noodigte
weeten, dat het naar 't Leeven Teekenen , tweederly is , 't een
Noodzaakelyk , en het ander Toevallig. De Noodzaakelyke is,

wanneer men een Ordinantie Gekonfipieert heeft , en tot het uitvoe-

ren der zelve, het Leeven behoeft. De Toevallige is die, welke
men zonder Konlept ( waar toe 't gebruikt zal worden) inde Kol-
legien Teekent, door d'een of d'ander op gefield. En fchoon hec

gebruik deczer twee , zeer verfchillende zyn ; alzo den een met voor-

dacht tot een Ordinantie werd gefchikt, en d'ander niet; zo die-

nen zy echter alle beyde, op een en dezelve wys, als booven gezcgt

is, aangemerkt te worden
,
gelyk deze Figuur A aanwy ft.

Het is niet zonder een naaukeurige overweeginge , dat ik dit

Beeld, de naam van Praktyk-beeld geef5 alzo defTelfs gebruik ( voor

die zich daar in Oeffenen) zeer Voordeelig is, 't fy naar 't Naakt
Model , of Gekleede Leeman: het toond de naafte Middel, dien

ik naar veel onderzoek heb kunnen uitvinden, en verklaare, dar by

aldien ik het in myn Jeugd, zo welgeweeten had als nu, ik nooit

iets gemaakt zoude hebben, zonder deze Aanmerkinge. Want ik

ftelvaft, datmsn nimmer eenige dingen naar 't Leeven Teekent, 'c

iv Menfch, Beeft, Boomen, VrugtenStc. danom d'eenof d'andere
*

tyd
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tyd te gebruiken, eninzynOrdinantie, Geteekend, Gefchilderd »

ofGeëtft, te pas te brengen.

Om nu tot myn voorneemen te koomen , weegens de Vyfgenoem-
de Aenmerkinge ; zo zal ik met de Zitplaats of Afïtand , eerft begin-

nen. Het is wel te begrypen , dataande Verkiczingederzelve, veel

geleegen is , om het Model of Voorwerp , bekwaamlyk zonder
Miflalligheid , in zyn geheel te zien. Voor het byzonder en Net uit-

voeren , zo kan men des Noods zynde, wat naader zitten of Staan »

mits het Oogpunt altyd waarneemende ; 't geen gemakkelyk zal

gefchieden , voor die in de Perfpektiefervaaren zyn : doch het zelve

zullen wy in onze volgende Propofitie wat meerder verklaaren. Hier
by is noch een Zaak inagt teneemen, 't welk de Teekenaar in het

Teekenen , een merkelyk groot Voordeel toebrengt 5 te weeten
het Portuur, waar in hy hem houden moet. Hy zal zich dan zodaanig
Stellen of Plaatzen, dat zonder zyn Hoofd , op of neer te bewee-
gen , hyhet Model en zyn Teekening, tegelyk kan befchouwen,
zyn Oogen alleen , Op en Neerwaards flaande , zo als het voorbeeld
in onze Twaalfde Les , aanwyfl : Maar dit gefchied meed in 't

Schetzen, Stellen, en Omtrekken; alzo dat het Voornaamfte der
Geheele Teekenkonft, is.

De Perpendikulare ofSentrale Linie door het Beeld, is dienftig

Aangemerkt te worden, om zyn eige wiffigheid en voldoeninge»
ten opzichte van het Schetzen , en (lellen , wyzende welke deelên 9

't meefte gewigt of laft draagen: geevende aanleidinge tot het der-

de , om de deelen die werkelijk zyn , en haar hoedaanigheeden in 't

uytdrukken der Muskulen , neevens de oorzaake naa te fpeu-

ren.

De vierde, zynde de flagfchaduwe op 't planum of grond , is het

onfylbaarfte middel om aan tetoonen, waar het Beeld , ineenOr-
dinantie geplaatft moet worden: want het wyft, of die ter regter ,

linker zyde , of in de midden geftaan heeft , en behoorden te liaan

,

gelyk deze fchets B aanwyfl.

De laatften is den Horizont > zijnde van geen minder belang , ten

oplïchte van het gebruik , in zodaanige Teekeningen eener ordinan-

tie , op dat d'eene Horizont met den ander , over een komt ; te wee-
ten die des models, met die van u konfept, waar in hy gebruikt

word. Een zaak die door veele zeer onagtzaam werd verzuimt,

denkende dat het zo naau "er niet op aan komt : gebruikende zo wel
L haar
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baar Modellen, diemeteeahooge Horizond geteekend zijn, ineen

Ordinantie met een laage, en zo ook in tegendeel, die naar een

laage, in een hooge Horizond. Stellende daar byeen Beeld, ter

regter zydehet Oogpunt , dat ter linker zyde geteekent is geweeft ,

veranderende alleen desnoods zijnde, deflagfchaaduweopdegrond,
wat meer binnen , of buitenwaards , na dat de Perfpeótief , en 't

licht van haar Ordinantie uitwyft : alle welke liftigheeden cf onkun-
de, niemand meer bedriegen dan de [vlaaker zelfs, en liefhebbers

die voor 't meerder gedeelte, hier gantfch geen kennis van heb-
ben.

Nu zullen wy noch verder verklaaren , waarom ik het Beeld A

,

met al die Aanmerkingen , van zoo veel nuttigheid agte. Voor
eerft, omdeklyneOmflag, enzyngroote wiffigheid, in 't gebruik

van alle Modellen > niet alleen om in een Ordinantie te gebruiken ,

maar ook om andere Ordinantien te Inventeercn. Ten tweeden,
200 wyft r ofleerd het zelf iemand , die in 't ordineeren gebrekkelyk
is, om met geraapte dingen, 'tzyvan wie het zoude moogen wee-
zen r een Ordinantie op te ftellen , gelyk wy in onsander Boek , op»

zynplaats zullen aantoonen.

Judicio en Probus:

Vnb: Waarlyk men moet bekennen dat het Praclyk-beeld , een

Wiskonftig middel is, ik weet niet dat ik ooit in Schilder-boeken

van zoo een Beeld geleezen heb : het is zo gemakkelyk te begrypen

,

dat fchoon men de perfpeétief niet geheel verftond , men daar door
eevenwel j met een weinigjeOefFening, mede te regt zou kunnen'
koomen.

Jud: Daar zullen wy verder van fpreeken» als gy 't wat meerder
bezocht hebt. M lar weegens de Slachfchaduwe , laat daar uw ge-

dachten eens overgaan
,
gelyk in de vier Poppetjes aangeweezen is r

\ (y in wat geleegentheid die korter of langer moeten zyn.

Fiobi Dat heb ik reeds gedaan , daarom woud ik ugevraagt heb-
ben , of de vierde ftellinge , nu duidelijk en genoegzaam uitgeleid

was? Nademaal tuflchen het Dach en Lamplicht, een al te grooten

onderfcheid is ; voornamentlyk in de flachfchaaduwe. Zoo dat ik

«iet begrypen kan , "tgeen myn Meefter my eens tot een Les gegee-

v«n. heeft» te weeren

,

; dat ik eerft de Beelden naar het leeven be-

hoor-
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hoorden te Teekenen, wel te verftaan alles dat Naakt moetzyn, en
de Kleêren, altyd naar de Leeman : daar men hier gemeenlyk in de
Kollegien , naar 't naakte Leeven Teekent by Avond met een Lamp,
en meeft naar de Leeman by Dag. Kan dan het Dag en Lamplicht

,

zodaanig t'zaamen gevoegt worden , dac men 't iri een ftufc zou kun-
nen vereenigen, zonder dat het misitaat?

Jud.: Het is fchier onmogelyk; en ik geloof dat hierdegrootfte
Meeflers in zoude dooien, of ten waare zy de Studie, zo veel als

haar voorwerpen kwaamen te gebruiken.
Frob : Uw gedachten koomen met de myne over een: want ik

weet dat 'er tufïchen die byde Lichten groot onderfcheid is » ja dat
het Dachven liereen merkelykgrooter, (larker, en verder licht op
het Model geefr,als een Lamp, al waaren d'er noch zo veel pitten in: 't

geen by gevolg, de Slagfchaaduwe veel fmalder en korter zal maa»
ken. Daarinteegendeel, door 't na by hangen van de Lamp , dezel-

ve veel langer en breeder worden. Zo de Slagfchaaduwe dan ver-

fcheelfitt , zo moet het immers met de Beelden ook zo zyn ? Waar uit

biykt dat hetonmogelyk is , die twee Lichten t'zamen te vereeni-

gen.

Judt Daarom behoorde gy , die nu de gronden van de gezeïde ftel-

linge kundig zyt , uw voor deze fchaadelyke klippen te meiden»
Neemt dan mijn raad in agt, om de regte ftudie voorc te zetten.

Teekent des Avonds naar 't alderbefte Play fier rond, ofafgietzels der
Antike Beeldjes, die gy kund bekomen , het welke van meerder
nuttigheid is, om tot de kennifle te geraafcen , waarineenfchoon,
en welgemaakt Naakt, ofGekleed lichaam in beftaar. Boven dien

,

geeft het noch een zonderling vermaak aan den Teekenaar, voorna-

mentlyk , als de Beeldjes licht zijn , dewyl de fchaduwe zich als dan

,

helder en klaarder vertoond: by gevolg men de omtrek der Musku-
len , behoorlijker zien kunnende, niet anders van doen heeft, als

een goed oog , om alles korrekt en geheel naar te volgen,

Frob : Zal ik dan het Teeken-Akademie by den Avond heel moeten
verlaatenj daar het nogtans zo gemakkelijk met minder tyd als by

den dach te verliezen, kan gefchieden, en door 'tmeerendeel by

den Avond word gedaan ?

Jud: Men zou uit de reeden moeten bekennen van ja 5 maar om
dat deze gewoonte zo ver is ingeworteld, zou men het zelve zeer

bezwaarlyk , ja fchier onmogelijk kunnen veranderen , alhoewel het

L z genoeg-
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genoegzaam teegens de waarc kennifTe ftryd. Denk eens wat voor-
deel men van het Dach Tykenen heeft, 't geen men by de Lamp moet
miflen, ten opzichte van de Koloriet: gelyk devleezige Kouleur,
op de grove partyen. De Teerigheid , neevens de vermindering der
Mezzetinten , op de minder vleezige. Den Geelagtigheid aan de
Hals, Okzels, Buik&c. De Gloeientheid in alle fluitende ofte
draaiende deelen, die zich uiterlijk in haar werkinge bewecgen,
Hoe veel teegenftellingen van Tinten is 'er niet al waar te neemerr,
als 't Hoofd tegens de Mals, Schouders, Borfl: , korte Ribben,
Buik, Heupe, Dye, Knien , Beenen, Voeten, Elleboogen, Ar-
men en Handen» 't geen zonder 't zien, bykans onmogelijk is re

gelooven. Zo het waar is , dat de Chameleon , by dach veel ver wig
fchynt, hoe zou het dan mogelyk wezen, dat iemand, die hem
nooit als by dé Lamp ofkaars gezien had , dezelve met zyn hoedanig-
heeden , m een Dach- (luk te pas zou kunnen brengen ?

Vrob: Ik beken door de reeden overtuygt te zijn $ want het geen

gy van het Avond Teekenen gezegt hebt , is zo verftaanbaar , als men
\ zou kunnen bedenken.

Jttd'. Maar daar zyn d'er fomtyds zo veel in een Teeken- Akade-
mie, die niet weeten, wat eenregte fchoone Party in't Leeven is,

veel; min ,. waar die uit beftaat ; om dat zy nooit naar Antike Statuen,

of Play fter-rond geteekent hebben, en zo ze het al hebben gedaan,dan

gefchied het noch meenigmaal zo onagtzaamjdat ze meer op een goe-

de Handeling van 't Kry t , als op een fchoone manier van Omtrek let-

ten. Wat de Kouleur aangaat , dat word by fommige onnoodig ge-

oordeeld om op te denken , alzo zy voorgeeven , genoeg met Tee-
kenen te doen te hebben: laaten hun ook voor ftaan, dat die Kouleur

van 't Naakt, 't geen zy naar Teekenen , hen niet te pas zou komen,
doordien zy hooren zeggen hebben,dat(in 't gebruik) ieder Figuur na

zyn Waardigheid , behoord Gekoloréed te worden. Hoe meenig zijn

d'er die naar 't Leeven Schilderende, echter zoaaneeneige manier

van koloreeren gewent zyn, dat hethunonmogelykis (alwaar 't Mo-
del ook noch zo fchoon van Kouleur) haar gewoonte te veranderen ?

Daarom gy Leerzame Konitoefïenaars yneemt doch van den beginne

welinagt, om u aan een goede manier te gewennen: gedenktmaar
alleenigaan de tak van een Boom, zo als men die in't eerfte buigt >•

zalhyaltydblyven. Indien het mogelyk is, gebruikt liever een fui-

ver Dach j als een ftinkend Lamplich; : ten minden zo lang ,, als gy de

ieg,te
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regte kennis en 't gebruik van de Iaatfte noch niet hebt.Oeffent ü dan
cerft vleitig naar 't Model by Dach , op dat gy door uw ftudie , daar

van kennis krygende r daar na uit gebrek van dien , het Lamplicht

,

in een Dach-licht met voordeel kund veranderen.

Achtfie Propofitie , zynde een Gedachten tot het opfteïlen enon-

derhouden van een leeken-Akademie.

Na dat wy nu aireede hebben aangeweezen , waar in de voor-
naamfte zaaken der Teikenkonft beftaan, en dezelve tot dus

verre verhandeld, zo zal het niet ondienftig zyn, dat zich- den jever-

zuchtigen vleit van een Kon «"gierig hert, met een zonderlingen aan-

dacht , ontrent d'uitneemenfte en d'aller aanmerkelykfte dingen bee-

zighoud; want de plicht van een regte en brave Kon ft -oefenaar,

treed altyd verder , en verhoogt zyn gemoed, met het onderzoeken

van heerlyke zaaken. Waarom wy iets van het Naakte Leeven zullen

fpreeken, als zynde 'tvolmaaktfte Model , en de befte Leermeefter

van alles , wezende het eenigfte doel wit van hooggeachte verftandetx,

gemerkt daar al het Schoonfte in te vindenis , dat de Natuur kan
voortbrengen. Over zulks hebben wy dit volgende, om onze voor-

gaande beloften te voldoen, naar onze zwakke Harflenen op papier

gefield, hopende de Naarftige Konft- toevende daar door eenig Licht
te geven , en voordeel toe te brengen.

Eer men zich begeeven zal tot het Teikenen naar 't Leeven, is het

voor al nodig te weten, of't Model bekwaam» dat is Schoon en Wei-
gemaakt zy voor een Man van zyn Jaaren ; waarom wy 't hier niet on-

dienftig achten , een kleine aanwyzinge daar van te doen , hoe dezel-

ve in 't geheel Geproportioneerd dienden te wezea, om Schoon te

noemen.
Een fraai en Welgemaakt Mans- Model , befraat voor eerff, in een

Kloeke en volwaflen Gefta4ten, om dezelve zo veelte bekwamer , van
een reedelyke üiftamie te kunnen belchouwen. Niet te Dik of te

overmatig vet y maar doorgaans wet Gemuskeld. Breed van Schou-
ders. De Rugvleezig. De Bbrft verheeven. De Heupen fmal, doch
evenwel maatig. De Buik niet zwellende. De Kniefchyven duidèlyk.

De Beenen regttende Voeten weinig buitenwaarts. De Vingers
lang, maar niet puntig. DeToonen defgelyks, en gefloten van de

gr.Qoce toon af. Wat de Troonie belangt, dat wyft zich zelfs ; en

L % dewyi
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dewyl geen Weezen , altoos geen eenig byzonder, van noden is, tot
het naar 't Model Teikenen, zo komthetzonaau niet Een menfeh
alzo geverwen hebbende, oordeel ik dezelve zeer dien ftig om te kun-
nen gebruiken.

Wat de Kollegianten aangaat ; vvy moeten uit de Reeden beken-
nen , dat daartoe geen beter Gezelfchap is, als wanneer het zelve

eendrachtig uit Schilders» Beeldhouwers, Plaatfnyders , enderzei-
ver Leerlingen beftaat: wel te verilaan zulke, die van hun Meefters

bekwaam geoordeeld werden., om naar 't Menfchelyk Naakt teTei-
kenen.

Verders oordeelen wy't niet ongevoegelyk, dat'er een uit deErva-

renfte Meefters gekozen werdi die het Model voor een Maand of

twee fteld, Ondertufchen zouden de anderen zoveel te bekwamer
worden, om op haar beurt het zelve waar te neemen: veranderende

zo metdevoornaamfte al naar vervolgens. By ziekten of afweezent-

heidvan den Stelder , zoude voorgaande het naaften zyn, om de

beurt waar te neemen .* mits hem dooreen behoorlyketyd van te voo-
ren , daar van bericht gedaan wierd. Als het Beeld gefteid is , zo
zullende voornaamftein't generaal, eerft haar plaats verkiezen , en
alzo naar vervolg. Wanneer het gebeurd , dat onder de vergadering
iemand is> die tufchen beide, een Aktie van doen heeft, om het

Model tot dezelve te gebruiken; zo is de naafte middel, dat hy die

geenen welkers beurt het is, daar over aan fpreekt : doch niet in 't

Kollegie j maar voor de Teeken-dag in de Stclders-huis , hem onder
vier oogen de Schets vertoonende, niet alleen om tcdoen zien wat
Aktie hy begeerd ; maar ook waar toe hy die gebruiken wil : wat
karakter en werkinge die doen moet , om alzo het oordeel van dees

perzoon af te wagten : te weten , ofhet zo wel zou zyn» dan of 't

noch beeter zou kunnen wezen ; en of het voor 'c Model ftaanbaar is

of nier. De Stelder dit alzo overwogen hebbende, zou alsdan een

Schets van die Aktie maaken gelyk hy gewoon is , om het Model daar

naar te (lellen. Als het nu een reedelyk goed Beeld was, en dat'er iets

byzonders in aangemerkt wierd , 'tzyin de Omtrek , Kontrafte,

Paffie, Uitdrukkinge of iets anders; zo geeft het den Stelder voor 't

Zyne op. Derhalven zouden zy allegaar op die wys dat voordeel kun-

nen genieten. Nu is de vraag , ofde geenen die wat meer als gemeen
kan , in dat geval

;
de Stelder wel zouden begeeren , en zyn Onder-

rigting onderworpen willen zyn ? Waar op ik antwoord van ja , voor

zo
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zo verde verbeetering aangaat. Want wieis'erdie het oordeel van
een, die meer weet alshy , niet graag zouden willen hooren, wan-
neer zulks onder vier oogen gefchied ? niemand geloofik > often waar
een perzoon met Paflle of voor-oordeel ingenomen was : en wil hy 't

niet doen? zo blyft dezelve van de gezeide voordeden verfteeken;

het ftellen der Model , gaat daarom eevenwel zyn gang.

Zo lang als 'er iemand geen noodzaakelijke Aktie nodig heeft,

kunnen die daar toe verkozen zijn, haar order in het ftellen vervol-

gen : te weeten , ieder rys van een byzondere ftand. De eerfte vlak

vanvooren. De tweede van achteren. De derde van dezy. d'Een om
een fchoone Borft. D'ander om een brave Rug. En de laatfte om een

fraaje Dye , Beenen , en meer andere fchoone partyen, die voor Schil-

ders, Beeldhouwers, en Plaatfnyders , hoognodig zyn te weeten s ;

vervolgende zo aan alle zyde. Verders om in het Naakt aan te too.

nen , wat een goede Kontrafte is ; en waar uit een welgefteld Beeld,

in zyn Beweeginge, of Aktie, is voortkomende. Want de Deftig-

tigheid, Sierlijkheid , en Bevalligheid vaneen welgemaakt Lichaam
,

beftaat in een ordentelyke en werkelyke Schikkinge der -Leeden.

Als ik mijn gevoelen zeggen zal , zo agt ik het Teikenen naar 't Lee-

ven, van geender waarden, zo dat niet voor afen ging; ja niet meer
als de Koloriet zonder Teikenkonft. Want wat baat ons het Le-
ven, al Teikenen wy noch zolang, als men de macht niet en heeft

om een Beeld te kunnen ftellen ? Dat zou dan de eerfte zyn.

De tweede zou wezen , van de kracht der Reflektien , die de Lee-

dentegens eikanderen aangeven, wanneer zy dicht, ofver, vaneen
zyn: d'anderen van buiten, zouden alsdan wel volgen.

Om een Reflexie, met voordeel en welftand te plaatzen r is zo ge-
makkelyk niet, als veele zich wel inbeelden. Het is niet genoeg
dat het Beeld, daar door helder en aangenaam word j daar moeten
Beweeg-reedenenvanzyn. 't Is wel waar dat men het genoegzaam
gewaar werd , wanneer wy 't Leeven voor ons hebben, maar men
loopt te los over die dingen heen, ziende dezelve gemeenlyk zonder

opmerkinge, alsofdeReflexien geen Hoofdzaak, in het Teikenen
naar 't Leevenwas? Doch indien daar wat meerder agt op gegceven
wierd , zo zou men met 'er tyd, door de ervarentheid, zoo een

grondige kennis daar van verkrygen , dat 'er onmogelyk zulke groote

misflagen meêer voor den dach zoude komen , als
v
er tot nu toe in de

waereld geflopen zyn. Sommige hebben over al Reflektien ge-
maakt,
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maakt» ofhet wezen kon of niet. Anderen wederom , hebben het
zo veel geroeid als 't hun mogelyk was. D'een zoekt zijn Beelden
met helderheid, en d'ander met bruin goed te maken : niet om dat

het zo hoord; maar om dat het met haar zinnelijkheid over een
komt Waarom ik vaftelyk geloof, dat'er weinigin de Kollegien

met ander inzigt Teikenen, als om Beelden te vergaaren ; dat 's te

zeggen om de Praktyk , en niet om de Theorie.

De derde ftellinge zou zyn, wegens de pei ffinge van de tegens el-

kander opzwellende Leeden : wat verandering in de zelve , daar uit

voortkomt. Hetgeen niemand uit de Antiken, noch veel minder
uit zijn zelf, by giilïnge , korrekt kan treffen , 't welk een groot ge-

brek in demeeftepanis: wantzy verbeelden haar Naakten, niet als

Vlees 5 maar als Steen of hout: denkende mogelyk dat het een mis-

ftandis, als de Leeden, haar hoedanigheid , dikte, of dunnigheid
verliezen. Tot die drie gezeide Aanmerkingen, te weeten Kon-
trafte, Reflexien, en Perflinge der Spieren, zou men Voorbeelden
Teikenen , waar naar het Model gefteld zou worden. Daar by met
weinig woorden, een verklaring over dezelve : by voorbeeld, waar
in een goede Kontrafte tot zo een Aktie , geleegen is ; op zo een Licht
gedaagd , goed , en op zo een , niet : en zo met de anderen desgelyks

,

ieder Teekendag een.

Om een begry pelyke Aanwyzinge daar van te doen, verkies ik voor

eerft , drie gemakkelyke Aktitude , te weeten Staande , Zittende » en

Leggende. Welke ieder in 't byzonder , de konft , op zyn fchoonfl:

en bevalligfte , van nooden hebben.

Deze drie , oordeelen wy 't bekwaamde om twee Reedenen 5 voor

cerft , om het gemaks wil van 't Model , vermits hy dezelve , zon-

der veel rullens, lang-ftaande houden kan. Ten tweede, voor de

Teikenaars ten hoogften dienftig: hebbende tyd naar wenich, om
haar Teikening , ten uiterften uit te voeren: werdende daar door

met'ertyd, vaiter en vaardiger, om zwaarder Voorbeelden , met'er

vlucht te treffen. En nademaal ieder een niet bekwaam is , om moe-
jelyke Aktien , in zulk een korten tyd , wel , en naar vereifch te kun-
nen Teikenen , (alwaar het Model dikmaals rtrftenmoet, en zelden

zonder grooteveranderinge herfteld kan worden) zo oordeelen wy 't

ongevoegelyk , zulke zwaare Voorbeelden , als Gaande, Lopende,
Vallende, Opftaande, Klimmende , Trekkende , Stootende , Draa-

gende, en meet diergelyke , te ftelien, ais des nood zynde, gelyk

ik
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ik gezegt heb, voor de geenen die dezelve in haar Ordinantie te pas

moeten brengen. Echter moeten zodanige Aluiennatuurlyk , naar

hun doeninge verbeeld worden, fchoon de Konft, niets ter waereld

daar in te zeggen , maar dezelve alleen ftipuelyk als een ftaale

wet , naar te volgen heefd : namentlyk dat zy in hun eenvoudige

Simpelheid of Werkelykheid, niet anders aangemerkt moeten wer-

den, als natuurlyker wys volmaakt, zonder in 't minfte de Kond
van noden te hebben , dan alleen om van dezeJve te oordeelen , waar-

om de bewecginge der Leeden , wel ofkwaalyk, (naarde overeen-

koming van 't werk dat het Beeld doet) uitgedrukt zyn; 't geen op
vafte bewys-reedenen gegrondveft is : ja zodanig , dat zelfs Raphaël

,

Michel Angelo , noch Karats , zouden mogen verfchoont werden #

indien zy om welftands-halven , of uit eenige andere inzichten, hec
zelvigeniet waargenomen hadden. Zommigezwllendeefemijn Voor-
ftellinge, mogelijk kwalijk kunnen aanneemen, denkende dat zulke

voorname Meefters, die de Konft, in zo een hoogetrapbezaaten,

geen vryheid zouden mogen gebruiken. Waarop ik zeg, dat hec

ieder een toegelaaten is , zo veel vryheid te neemen als men begeerd t

wanneer het zelve op reden fteund. Want fchoon de Konft, ver boven
de Natuur in wiflïgheid gaat, zokanzy haar doch in de Bewecginge
niet verbeeteren , veel minder wetten ftellcn.

Na dat wy nu verfcheide zaken hebben overwogen , zo kunnen de
Naarftige Konftlicvende , uit het voorige lichtelijk afneemen, dat

wy op geen lofle inbeeldingen bouwen : maar dat onze Voorftellinge

,

uit de Ervarenthcid , in 't onderzoeken der Natuur, op vafte Bewys-
reedenen gegrondveft ftaar. Derhalven oordeelen wy, dat het een
groot Voordeel zou zijn, wanneer de Teekenaars, hun Akademic-
Beelden fomtyds overzagen , en onderzochten wat in ieder Beeld
byzondersjaan te merken waarzeggende by hen zclfs,dit Beeld raakt de
Ponderatie of Eevenwigtigheid , deze was wegens de Draajingc

,

ditzietopden Dach van vooren, en die vandezy. Daar wierd dit

ofdat , over gereedenkaveld ; op deeze beaamden zy dit , en dat wierd
verworpen 6cc. Wat zoude men , allengs , daar door een groote
indruk in onze Denk-Beelden krygen , 't geen nu door floffigheid

,

over het hoofd gezien , en voorby gegaan word,

Wy hebben in 't begin van dit Hoofdftuk aangetoond, waar in een

Schoon Mannelijk Naakt beftaat; maar alzo daar weinig Modellen ge-
vonden worden die zo Volmaakt inalledeelenzyn$ zo is 'er nogtans

M een
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een-middel .voor de Leergierige Oeflènaars, ora dezelve fchoonheide
met 'er tyd te .verkrygen , niet tegenftaande het Model maar tame-
lijk goed geoordeeld werd. Derhalven zullen wy hier een byzonder

,

Middel aanwyzen , dewelke ik zelf meenigmaalen bezocht, ender-
zelver uitwerkinge alzo gevonden heb.

Om dit dan werkftellig te maaken, zoude men een afgietzel, van

een voorname Antike Statua , als d'Apollo , Faunus , Antinoüs &c.
zo korrekt uit Teikenen , als het mogelyk is ; van vooren , van de zy

,

en van achteren. Naar dewelke men alsdan het Model > zo net als

doenl ijk , met het zelfde Licht , ook even hoog oflaag geplaatft , zou-

den ftellen: en alzo uitvoerl ijk naar Teikenen. Gedaan hebbende

,

zo overzie , als dan die beide in vergelykingetegensmalkanderen,om
te befpeuren , of'ercenigonderfcheid gevonden zal worden. Dat het

verfchülcn zal , daar hoeft men niet aan te twyffelen ; want waar zou-

de men een Menfch vinden, die in alles zo volmaakt is als de Anti-

ken zyn , en in alle deelen zo gelyk? Dit dan onderzocht en uitge-

vonden hebbende, zalmen de gebrekkige Partyen of Leedematen ?

door een naarftige opmerkinge, met voordeel kunnen overwinnen
en verbeeteren : beneevens de Schoonheid derAntiken , al oefilnende

aanwennen.
Wy hebben hier vooren ook gezégt , dat zo lang iemand geen nood-

zaakelyk Beeld nodig heeft, het ftellen vervolgt zou kunnen werden.

Invoegen wy oordeelen , dat het een heerlijke zaak zou zijn , wanneer

die Aktten, genomen wierde uit de Statuaas, 't fy naar fraaie Play-

ftergelykikgezegtheb, of naar die van Penter Geë'tft
,
gemerkt daar

geeneenis, otzy zijn alle ftaanbaar; waarom men zich niet moet ver-

wonderen , dat de oude Meefters , in dat deel , boven al hebben uitge-

munt; nademaal zy 't gemakkei ijkfte en 't Schoonfte, uit het Na-
tuurlijke leven nagefpeurt, het verwonderlyke Antik daar door te

voorfchyn gebragt hebben. Vervolgende dit zo een maand , drie of

vier lang, dewyl daar ftofgenoeg is , al was 't om eenheeljaardoorte

brengen, 'k Ben wel verzeekert , dat 'er dan in die tyd onderde

Teikenaars , een merkelyke verandering zou worden befpeurt. Het

kan ook niet minder wezen, want ider Beeld zoude hen tot een

Les dienen; ja zy zouden van dag totdag]kunnen zien hoeveel zy

vorderde , en nader aan het beft kwamen : om alzo ongevoelig van 't

Moderne , in het Sui ver en Schoone Antik te geraaken.

Wy hebben in onze laatfte Propofitie beweezen ? dat het Dach-
Tei«
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Telkenen 't voordeeligfte is, om dat het veel fagter en eenpariger

Schaduwe geeft, en ook om dat de Lichamen zich natuurlijker ia

de Koloriet en Reflektie , zonder hardigheid vertoonen ; daar in tee-

gendeel het Lamplicht, zeer fterkc en afgefneedene Schaduwen en
dagen voortbrengt. Staat hier dit noch by te voegen, datmendaar
toe een bekwaame en ruime Kamer verkieft, welke zijn Licht

uit het Noorden fchept, om dat het zelve niet veranderlijk is. Anders
moetmen een geolide BlafFetuur voor de Glazen zetten , opdat het

Licht der Zon, daar door verzagt werdende, hetzichegaaloverde

geheele Kamer verfpreid , zonder eenige gevoelige verandering. De
hoogte van het Licht , moet zodanig genomen worden, datdelengta

der Slagfchaduwe van het Beeld op de grond, gelyk met zyn hoogte

zy.

Wat de zitbanken aangaat, die plaatzen wy om het gevoege»

lijkfte aldus : d'eerfte anderhalf voet hoog van de grond , en mach
niet nader aan 't voorzeide Model zyn , dan tien voeten : De tweede
en derde , drie en vyf t'half voet hoog, gaande dezelve Sirkel-rond

;

alwaar 't Model het Centrum van is.

Inde Winterze Avonden, moetmen een warme Kachel hebben »

tamelyk hoog.

De Lamp oordeel ik aldus 't bekwaamde : de Bak halve Maans-ge#

wys, voorregt, en als een halve Cirkel omlopende , verzien van

tien of twaalfreedelijke dikke Lemmet-pypen , doch digt by den an-

deren : agter om dezelve , een opftaande wit geftreefce blikkè plaat

,

ontrent een voet hoog, tuflehen dewelke een opening is daar men dr

pitten door ziet>om licht op het papier te hebben. De geheele lampzou
anderhalf voet in Diameter zijn: gelyk dit volgende Voorbeeld, tot

beeter begrip des Leezers aanwyft.

M 2, Öe€
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Met ïoldertje daar het Model op ffeat, zaïmeh een halve of htele

Voet hoog van de grond neemen / voorzien van matten oi deekens.

Doch om alderhande Zittende en Leggende Aktien , kanmen hec

met Schragen zo veel verbogen , als men goed vind. Om een-goede

Grond te hebben» waar tegens het Beeld, by Dach of Avond wel
mogt uitkomen ; zoude men een Linnen of eile doek , om de warmte
niette verhinderen, agter dezelve kunnen hangen, zodigtalsmen't
fiodig oordeeld : van zodanig een Tint of Kouleur , alwaar het Mo-
del bekwamelijk tegens affteekt: en hoewel het van alle kanten niet

vlak gezien zou kunnen werden j zo is 't nochtans genoeg , dat het tot

de voornaamfte gezichtftand dienen kan >daar het Model toe gefteld is.

Aangaande de touwen oikwasjes aan de zolder, tot gemak van 't

Model , en ftokjes tot het fteunen der zelve j is niet nodig te verha-

len, alzo de werkdaad zulks genoeg ui twyft.

Wat wy tot noch toe in de Ardeelingen dezes Boeks verhandeld heb-

ben , fehynt een genoegzaame grondlegginge , tot den rechten weg

,

van een goed ende gezet oordeel te wezen , dies zouden wy het daar

&y .gaarne laten biyven 2 , ende een einde onzes Boeks > met het einde
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Van dit Hoofdftuk gemaakt hebben ; maar alzo ons noch iets noodzake-
Jyks in de zinnen fpeeld, aangaande de Kleêren op de Leeman, zozul-
lenwy in 't volgende, daar vaneenige dingen opnaaien.

Inleidinge tot de negende Tropojïtie , betreffende de Kieedinge en

manier der Plooyen.

HEt is myn vaft gevoelen dat de Oeftèning derplooijen niet vol-

komen geleerd kan worden, zonder de Leeman te gebruiken;

Want wat baat het dat men zich uitmergeld met kleêren uit de Geeft

te Teikenen alswy 't leeven voor ons kunnen hebben, zonder welke
het onnrogelyk is de natuur der Stofte te doorgronden : daar zich, in

tegendeel 1 veele niet anders oefFenen dan naar de Statuaas en fraaifte

printen der beroemfte meefters- , welke hier in uitgemunt hebben

:

ab, Rapbaëly Barotius ," Guidv
9
Albtan , Pöw^w &c. ; denkende uit de-

zelve reeds een gebaande weg te hebben gevonden, om tot genoeg-
zame volkomentheid te geraken , en hun oogmerk te bereiken. Daar
men nochtans weet , dat Rapbaél vcornaamentlyk , die gefegentheid

niet gehad hebbende , echter in zyn tyd , de fraayfte dingen voor
den daggekomen zyn. Nu zoude men mogen vragen , waarom ee-

nige andere vermaarde Meefters , als Tit'raan , Tintom , Paulo Veionees ±

Julia Romano t Mïchel Angelo , Dominiquitt , Bajjan Sec. , zo goed daar in

niet geoordeeld werden ? de reeden is deefce, dat Rapbaël het leeven

gebruikt heeft , wel te verftaan een Leeman , waar door hy de natuur

en eigenfehap der Sroftè grondig heeft leeren onderzoeken i alhoewel

men hem nogtans zou kunnen befchuldigendarhy zyn beelden de mee-
ften tyd met eendertyStofte kleedden,in voorvallen,daar de verandering

genoegzaam verfchillende kon geweeft hebben. Evenwel moet men
bekennen, dat 'er voor, noch naderhand , geen zo ervaren en Konft-

ryk in dezelve geweeft is , dan een alleen , te weten NikplasPoujJjrn ;

echter is dit geen wonder, dewyl hy het Natuurlyke leeven on-
derzocht en gebruikten gelyk hem bewuft was dat Rapbu'él gedaan

had , en niet gelyk anderen die alleen zyn werk navolgden

:

daarom zyn zy ook flegter geweeft , hebben minder kennis gehad , en-

meenigmaal niet van de natuur der ftoflè of plooijen geweeten.

Men kan êer een zaak door ondervinding , dan door een vercellinge

ofvoorbeeld gelooven , en wat hoeft men iets te kenen dat men zich

kan eigen maaken. Nu zoude irnand mogen vragen waar 't van daan>

M 5 komt.
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komt dat ieder een byzouilere manier van ftoöe en plooijen heeft?

nergens andersom, dan dk zy noch het leeven noch de Leeman ge-

bruiken, ofwel datzy het beide misbruiken : volgende alleen hun
verfcheidene neigingen, diezy tot decfe of geene hebben : welke
neiginge een zeekere behagelykheid is , die men in het een of 'tander

fcheptj d'eene verkieft Zyde,d'andere Stof,Laaken Sec. Ik vroeg eens

aan iemand , waarom hy zyn kleêren altyd met dunne ploojen maak-
te? waar op hy my tot antwoord gaf, geen zin te hebben in zulke

dikke ploojen als Paulo Veronees , Titiaan en Rubbens verbeelden. Som-
mige bederven hun beelden zodanig met het ophoopen van veelderhan-

de ploojen; dat zy daar door t'eenemaal vergeeten , het gebruik der

doffe allee nig gemaakt te zyn , om de partyen der Lichamen daar ze

over heen komen , te kLeeden en met gratie te bedekken : en niet om
dezelve daar mede te belaaden en te vervullen , als of het geheele Lic-

haam maar een buik, en alle leeden op de verheeven partyen, met
zandzakken bekleed waaren. . Veele wederom maken hun kleedingen

als ofhet darmen zyn, op de manier van Komn, ziende nergens als

naar zulke printen. Een vierde foort heeft weder meer zin in de ma-
nier der Antiken ofStatuaas. Echter is het een zo goed of immers
zoo flegt als 't ander, indien daar geen verandering van ftoffozy. Wat
ftond ons te oordeelen zo daar een Heer was die een Kamerling , Kok,
en Stalknecht hebbende , den een zo wel als d'ander uit het zelve ftuk

Stof of Laaken gekleed liet gaan als hy?zoumen niet zeggen dat het on-

eigewas? de Kok moet flegter als de Kamerling, en de Stalknecht

flegter als de Kok gekleed wezen. By gevolg die zich altyd aan dunne

ofdikke Stoffe houden doen kinderagtig, zynde het een enkele een-

zinnigheidjdiezommigemenfehen maar niet de verftandige behaagd.

Zo dat ieder in zyn Kleedinge acht moet nemen, op 't geene hem be-

tamelyk is, na zyn ftaat of ouder , altyd de dingen vliedende, die

buiten de palen der welvoegl ijkheid,behoorlijkheid,en welftand gaan :

niet alleen van zulke, die het Cierzel van haar perzonen verachten,

hun niet fcheelende ofze met vuile, flordige, en naaulyksopgebon-

dene kleederen voor den dag komen; maar ook integendeel van die

gene » welke een byzondere naarftigheid gebruiken om hen met

alle lichte en verwyfde kleedinge te vertonen : Gelyk CaliguU , Nero ,

en Heliogabalus , Keyzeren, die welke voor den dag kwamen» met

bonte en gebloemde kleederen , paffende beter een dertele Vrouwe
als een doorluchtig Keyzer. En Pompejus Magnus word ook van Af.

Ciieio
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Cicero en Atiicum aangemerkt , voor dertel en iedel, om dat hyaan
zyne kouiTen witte lange koufTebanden droeg, met een bemaalt kleed,

dat weinig, zo een Opper-veldhecr betaamde : waar mede cicero

gekt: en P. Clodius wort ook van Cicero gelaftert, om dat hy roode

kouflen droeg, die hem een Raads-Heer zijnde niet voegden, paf-

fende 't zelve beter een Jongman, die welke geoorloft is, fchoone,

hooge en fraaje verwen te dragen. In tegendeel ging cato van Uticd

ioSt eerfte de palen vaneen Romeinfch Raadsheer te buiten , vermits

hy zynen hogen dienft vergeetende , al te flordig by zyn vrienden

ging, en dat bloots voets meteen enkeld kleed , en daar boven zeer

liegt met een koorde toegegort, gelyk Sabellicus verhaald. Vedïanus

en Plutarclms zeggen, dat hy op den markt ging wandelen , met een

boere kleed : en in dezer maniere, Zonder eenrg ander opperkleed ,

zathyin den Regterftoel. Sjlla wierde ook berifpt » dathy, we-

rende Veld-Heer, met weinig achtbaarheid door Napels ging wan-

delen , meteen mantel om , en muilen aan de voeten. Ook moetmen
zich onthouden van de flordigheidvan Diogenes cinicus , en Epam'won-

das : morfïïge Philofophen, dewelke akyd een zelfde kleed droegen.

De Antiken ofStatuaas naar te volgen is dik wils goed .; wanneer de ge-

leegentheid en zommige gevallen zulks vereifcht : als in verbeeldingen

van Goden, Godinnen, Marmore beelden, Basre leeves, en dier-

gelyke Steenwerk. Men zegt dat Rapb/él daar veel naar geiiudeerdt

heeft, ja, dat meer is, heele beelden uitgeraapten in zyn Ordinan-

tien te pasgebragt , zo als ik zelve eenige gezien hebbe ; doch dit over-

geflaagen. Wat my belangd , ik ben van gevoelen , dat 'er niets zee-

kerder gaat als het Leeven , willende liever Rapbaëi' en al de meefters,

laaten vaaren , dan myn Leeman miiTen.

Niemand heeft te twyflelen of 'er een ordentelykheid is in'tfchik-

ken der plooijen. Men noemt het een byzondere gaaf, wel geplooy-

de kleedinge te kunnen maken: maar daar zyn 'er weinige die hierin

uitmunten , de reeden daar van is, dat men de Könftinditdeelal te

gering oordeeld , en zo veel moeiten niet waardig ^ laatende zich voor-

iban het genoeg te zyn als men 't by geluk treft: waarelyk een fleg-

tetrooft, bet waare veel beeter by geval eens flegt, dan by geval

goed. Onze voorgangers hebben daar in de Grieken naargevolgt , en

zeekerlyk ondervonden, dat de fchikking derKleêren, in een onfeil-

bare grondregul was beftaande, buiten welke het onvermydelyk aan

de genade ofongenade van 't geval moet verblyven. Dei hal ven zullen

wy eens de moeite neemen, en onderzoeken welke dceib onfeil-

bare
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bare grondreeguls zouden mogen zyn , en of het noodzakelyk is dat

men zich daarvan bediend?

De Kleed inge waar mede men de Beelden omilingert , moeten zo-
danig in haar plojen rondom de leeden die zy bckleeden gelchikt we-
zen , darmen op de partyen die door den grootften dag befcheenen
werden, geen ployen ziet die met donkere fchaduwe "bedekt zyn,
noch die ook een al te fterken dag ontfangen: wel oppafl'ende geen
valfche ommetrekken te maken > die het beloop der Leeden breeken
ofdoen verliezen, en ook door Schaduwen die al te veel gehakt, en
dieper als het naakt van 't Lichaam dat zy bedekken , konnen wezen

,

maar de kleedinge moeten zodanig gefchikt zyn, dat zygeen klee-

dinge zonder Lichaam gelyken , dat 's te zeggen een ophoopinge van
llorfe zonder fteunzel. Altydmoet men fchoone en grootte partyen

van ployen zoeken te krygen, zo veel 't mogelijk is, en dezelve met
goed oordeel plaatzen en ftellen. Op de verkortende partyen moe-
ten veel meerder plooyen komen, als op de plaatzen die niet verkorten.

In verbeeldinge van veelderhande figuren, moetmen vooralinagt

neemen verandering in de Kleeding te brengen : te weeten de Stoffen

van verfcheide foorren , zwaar of licht, naarde waardigheid en over-

eenkominge der Beelden , tyden , plaatzen en gewoontens : werken-

de of eenvoudig , volgens de wclvoeggelijkheid der voorvallen
5

die min ofmeer grootsheid nodig hebben, om de bevalligheid en wek
liand van 't geheel.

Wy weeten dat de Bekoorlijkheid eens welgemaakten Beelds*

rneeft in de fchikkinge der leeden , door de tegenftreevigheid be-

ftaat , desgelyks is het met de Kleedinge, zonder welke fchikkinge der

plooyen, onmogelyk een bevallig gekleed Beeld kan voortgebragt

werden., danby geval : dikwils behelptmenzich meteen ander Mee-
ffcer naar te volgen , als voorens gezegt is , door welke oorzaak het

leevenzojammerlijk verzuimt, enmenaltyd zoeken moet, met wei-

nig or geen vordering-

Het is een algemeeneen vafteregul , dat de plooyen der lange en

naauwe Kleedinge, het zy van grove offijne itof, haarnatuurlyke

hoedanigheid niet en kunnen behouden, wanneer de Leeden hun
beweegen, uit oorzaak van der zelver trekking en rekking, heb-

bende geen ruimte en niet kunnende iet toegeeven. Om die reeden-

wil is het, dat zulke naauwe Kleedinge,, lange en uitgerekte, dunne
tiifcherpe plooyen voortbrengen, gelykmen inde Griekfe Statuaas

ge.
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genoegzaam gewaar werd , van welke men gewoond yk zegd ,

dat het natte kleêren zyn. Deze foort van Ployen geeven een onge-

meene welftandaan een fchoone Aktie of geftalte, vermids de ver-

heevene en breede partyen des Lichaams , door de trekking en 't ne-

derdrukken der gemelde plooyen, niet alleen ongefchonden blyven,

maar ook breede en vlakke daaginge veroorzaken, waer uit de meefte

bevalligheid is voortkomende: die, welke groot en ruim zyn, gee-

ven daar en tegens weder breede en vlakke Schaduwen.

Nu ftaat hieraan te merken, dat het weinige , 't welk wy van de

plooyen gefproken hebben, noch maar alleen vooreen uitwerkingc

der Natuur, zonder hulp van de Konft, genomen moet werden: het

welk uit zich zelf" niet genoeg is, maar de Konft moet zich daar by
voegen om de eene de andere te helpen, daar zy noch eenigzintsge-

brekkelijk mogt zyn : en zo een bekwaam middel aanwyzen , om die

naar onze zin te fchikken , op dat wy daar door ons oogmerk bereiken,

en nooit verleegen zyn.

Men zal naulyks geloven hoe voordeelig het gebruik der Leeman is^

voor al eer men het bezogt heeft. Ja ik denk niet dat my iemand on-

gelyk zal geeven , wanneer ik zeg , dat het alzo noodzakelijk is

naar de gekleede Leeman te teikenen , als naar een menfchelyk naakt;

ik kan tuiTchen die twee, geen ander onderfcheid vinden, als dat

het een voor gaat , en het ander volgd. Indien het recht zoude gaan ,

en de zaak naar eys begreepen wierd , zo zou men nooit geen Kollegie

opregten , daar heteen zonder het ander geoerTend wierd.

Wjzeom de Leeman met voordeel
r
tegebruiken.

VOor eerft diendmen zich te oefFenen met fchetzen en herfchet-

zen op wit papier, niet om fchoone plooijen te zoeken ; maatom
een wiile en zeekere manier (wel met de Natuur en reeden over een-

komende,) te kunnen vinden: ziende alleen na een algemeen beloop

der voornaam fte partyen. Beginnende alsdan met het ftellen van een

fraaje (taande Aktie , als deze nu wel geteekent , vaft met de pen om-
getrokken en met een zeer flaauwe fchaduwe aangewezen is, zo kan

men het generaal beloop der plooijen luchtig metroodaard daar over

heen fchetzen , eerft van de regter fchouder naar de linker heup : van

daar na.de regter knie, en van de regter knie naar de linker voet. Deze
N< regel
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regel is de voornaamfte , waar uit alle de anderen voortgebragt wer-
den-, 't zy met twee, drie, of vier kleedinge over malkanderen, elk

naar zyn aait. Defgelyks kanmen doen met een zittend beeld van
vooren , ter zy , en van agteren.

Hierftaat nu te letten, wat kleedinge offtofde bekwaamfte en beft

op eikanderen fchikken zou, om fchoone ploojen te vinden. Van twee,
neemtmen d'eene grof, is de grofite boven, zo zal de onderfte dun zyn,
en is de groffte onder, zo moet men het zelve nauw en met weinig
ploojen vertonen:daar en tegen het bovenfte zo vol ploojen als men wil.

Merk ook dat laken op laken niet fchikt, alzo de onderfte pIooyen,aan

de bovenfte hinderlyk zouden wezen. Zyde op zyde fchikt nietkwa-
iyk, voornamentlyk wanneer het onderkleed vol ploojen is, als het bo-
venkleed maar ruim en los hangd. Dit getoont hebbende, kanmen
voortvaren met het opfchetzenvanaldcrhande Aktien. Stelt dan uw
Leeman,en fchikt daar de lappen op naar u fchets: dezelve op verfchei-

de wyze vaft hegtende, en trekkende van de eene zyde naar d'andere,

tot datgy eerft uw voornaamfte plooyen hebt, binnen de welke alsdan

de andere kleinder met fchikken zullen gevonden worden.
Het iszeeker dat de onderkleeren vanlywaat offynlinnen niette

vol ployen kunnen wezen,dog hoe leeniger en flapper hoe natuurlyker,

vermits haar aart, eigenfehap en hoedanigheid daar inbeftaat, voor-

namentlyk als zy veel gehandeld zyn, zo dat de plooijen die daar

eens ingedrukt werden, niet licht weder uitgaan, als die, welke
men dikwils verwiflelt ,

gelyk booven-kleêren en mantels die

in 't gemeen uit lofTe lappen beftaan. Om deze reeden moeten zy vol

ploojen zyn, zo wel op de vlakke partyen als andere plaatzen. Korion

heeft zich niet binnen de paaien va» Matigheid gehouden , maar
zonder onderfcheid , de ruimten der ploojen ingevoerd ; want de rok-

ken of eerfte onderkleêren(hebbende meer vryheid , en by gevolg haar

eerfte hoedanigheid, het zelve niet zo onderworpen zynde als de ge-

flooten deelen) kunnen onmogelyk vol plojen wezen. Echter gebeurd

het veeltyds dat eenige konftenaars, ( van wat ftudie het ook zoude mo-
gen zyn ,) wanneer zy in een ander iets zien dat hen behaagt,niel alleen

het zelve zullen zoeken naar te bootfen ; maar gemeenlyk tot buyten-

fpoorigheid en overtolligheid vervallen : By voorbeeld , een naakt

Schilder die de kloekheid van Karats wil opvolgen , zal meeft , al zyn

beelden, 't zy die oud ofjong zyn,als een Herkules verbeelden, hakken-

de hier en daar ftukkenuiulsof't een rotsfteen was. Heeft iemand een

gloe-
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gloejend enkragtige Koloriet gehad,zy zullen 'cveelcyds noch al gloe-

jender en krachtiger zoeken te krygen , zonder te ontzien of het in een

open lucht, gefloten kamer/m 't verfchiet, of leevens groot is.Waarlyk
het befte padinalles, is de middelmaat ', die dezelve niet volgen, val-

len meeftendeel van Scylia in Charibdis , volgens Eoratius zeggen.

Zoekt liever de natuur der ftoffe wel te leeren kennen , op dat,

wanneer dezelve los en ongebonden hangen , zy haarc hoedanigheden

verkrygen , fprydende hun zo ver uit als 't mogclyk is. Ik fpreck hier

vanftof, begrypende daardoor alle foorten grofen fyn, Zyde, Laken

,

Fluweel, Zatyn»jaalles wat gebruikt werd. Wiifeher, die beroemde

Haagze konftenaar, heeft byzonder in 't wit linnen te verbeelden, uit-

gemunt.

Van de Hoofddekzeh der. Mannenen Vrouwen,

Et ftaat wel voor een getroudevrou, 't zy bedaagd ofjong, met
doeken gekapt te gaan : maar ongetroude dogters en meisjens,

voegt niet beeter als hun eigen hair, fomtyds met een band of moer-
tje doorvlogten. *

Een jongman paft wel blootshoofds- te zyn, altemets agter , met een

lintje t'zaam gebonden»

De oude mannen voegen gedekten hoofden ,.
't zy meteen muts,

ofomgeflingerde band van zyde of ftof.

Aan de oude vrouwen behoortmen geen hair te zien , maar het hoofd

heel met doeken bewonden , . veel tyds gedekt met een groote lap , of

met haar eigen mantel over het hoofd.

Van de taepa/fende Kleedinge der zelve.

DE jonge meysjes van zes tot twaalfjaaren , noch onnozel zynde
5

hebben zo vroeg geen kennis van de fchaamte of zeedigheid , uit

welke oorzaak zyvry bloot mogen gekleed gaan, de boezem zonder

borften , de armen dikwils ontbloot, gelyk ookdebeenen: de voe-

ten fomtyds met enkelde voet- zolen, en het hair los of lugtig met
lintjes gebonden.

De jonge dochters van twaalf tot twintig jaren, hebben als

dan veeltyds hun volle wasdom , en de boezem op zyn fchoon-

ile : deze zeg ik hebben meer gedachten van de eerbaarheid , ze-

N z. dig?i
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dighcid en fchaamtc : om welke reeden zy de boezem veel-

tijds met een fluyer bedekt houdcn,ofmet haar hembd, op by de Schou-
ders vaft gebonden ; zomtyds laten ze een zyde, tot de halve boezem
loshangen: het voegd wel dat hare onderkleederen van fijn en dunly-

waat zijn ,om defchoonheid van 't Lichaam daar door te laten zien :

derhalven moet men haar weinig met veel kleeren en mantels overla-

den,doch zo zy al iets aan hebben dat hun verdikt,zo moet het bovenfte

deel des lijfs daar vry van zyn , om een fraai en zwierig beloop van 't

JLichaam te behouden. Aan de heup mach het altoos wel wat zwel-
len. De beenen zullen tot de voeten toe bedekt zyn.

De getrouwde vrouwen , van twintig tot dertig en veertig Jaaren

,

onder debeicherming van de mm , zyn wat vryeren llouter, wezen-
de de meefte fchanmte al voorby ; deze derven haar wat meer ont-

blooten
, gelyk de boezem, armen en beenen, hebbende voetzolen

met banden aan , ook wel halve koufTen of brooskens door ban-

den fierlyk toegemaakt, nahaarftaat. Veeltyds gebruikenze een lan-

ge mantel, die op de fchouders vaft gehaakt ,
gegefpt ofgeknoopt is,

ui.t oorzake datze zomtyds kinders moeten dragen , welke zy daar

meede bedekken en bewinden: behalven dat hebben zy het hair ge-

tuit of bcwonden met doeken en lapjes , zelden word het gezien, gelyk
dat derjonge Maagden , die maar alleen met bandjes of luchtig-fieraat

van zilveren goud op getooit zyn. Het paft geen vrou, die een

kind op den arm heeft, Paarlen om den halstedraagen , nochbloots

voetstegaan» maar zy hebben dikwils ringen aan den arm.

De oude vrouwen van vyftig , feftig tot zeventig jaaren, moet men
niet verbeelden met eenige naakte leeden

.,
gelyk bloote hallen , fchou-

ders, armen ot beenen, alzoo de fchoonheid meeft vervlogen is,

en niets meer overig,dan dat zig onbevallig en onaangenaam vertoond,

niet waardig om gezien te werden ; de hals vol aderen en Zenuwen,
de boezem hangende of uitgedroogt , de reit is niet als velen been,

daarom voegt het beft van boven tot onderen bedekt te zyn , het

hoord t'eenemaal in lappen of doeken bewonden ; en nochdemee-
ftcn tyd met een grove mantel bedekt, in zulker voegen , datmen

maar de handen en een weinig van detroonie ziet, hun voeten zyn

meeft door kouden enfehoenen bedekt.

Doch hoewel ik al deeze dingen bepaal , zo moet men weeten dat'er

geen reegels zonder exeptie zyn. Desgely ks dat twee grove laakenfe

kleeren ganfeh niet op eikanderen pallen , ten waar aan oude luyden,

met
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met dit onderfcheid echter , dat het onderkleed wat naau en zonder
PJojen moet wezen, op dat dit het bovenfte niet beletten noch verhin-

deren zou om fchoone Ploojen temaken. En terwijl de oude luiden

geen aangename zwier meer hebben, alzo de fchoonheid vaneen weL-
gemaakt lichaem t'eenemaal weg genomen en verftyft word , zo
behoeftmen daar zoo naau niet op te letten of de Kleding wel gefchikt

2y , maar losjes over gefmecten alsoffe overeen blok gehangen waa-
ren, ten zy wanneer zy zitten. Die watjonger en gemanteld zyn , hou-
den die zelve order , behalven dat een kleed alleen, het zy het bo-
venfte or t'onderfte het groffte moet wezen , om geen wanorder in de
ploojen te maken, zo als ik voorens gezegd heb. En vermits de bc-
weeging'en wel gemaaktheid der jonge lichamen, een van devoor-
naamfte bevalligheden der zelve is y zo moet men agt geven, dat fchoon
de kleedingen omhangen en omgeflingert zyn , de gemelde aardige
zwier , hier vooren aangewezen, akyd uitblinkt. Wat het gebruyk
der Leeman in zich zelf, en zyn toetakeling aangaat , zal men vinden
in de volgende zamenfpraak ,nufTen

Judicio en Prohus.

Jud.DeiQ Leeman,hoewel kleen,zal u by gebrek van grootcr genoeg-
zaam dienen kunnen , mids de verdeeling wel geproportioneerd zy 9

te weeten, de fchouders en heup haar behoorlyke breedte, dat de
armen en beenen van boven tot de knien , en van de knien tot de voe-
ten, hun volle lengtens hebben. Het hoofd, handen en voeten,
haar behoorlyke groote , en dat de bekleedinge , ofte het overgetrok-
kene der zelve , digt aan de vouwen ongevult blyft.

Prob. Zulks begryp ik. Maar hoe zal men het ftellenmet deklee-
dinge, en wat ftof wilt gy daar toe neemen; want ik denk niet dat
men laken noch andere dikke ftof kan gebruiken, voornamentlyk in
zo een klein beeldjen ?

'Jud. ?k Zal 't u zeggen , en ook wat voorfatfoen van lappen men
verkiezen moet. Daar is alderley foort van linnen, fyn en grof j neem
die, van wat kouleurgy begeerd, uitgezonden wit, om het door-
fchynens wil , ten waar het heel digt was.

Prob. 'k Verfta't wel. Men doet hetom dat m'er dieonder-plooijen
niet door heen zal zien.

Jud, Maakt een hembd van de fchouders tot de voeten, niet al te

N 3 wyd,
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wyd , van het alderfynfte. Dan een wat dikker tot de knien , zonder

mouwen, ruim genoeg. Nocheenigeborftlappen, fynengrof, be-

nefFens een mantel. Die dingen kuntgy aldus fnyden : 't hembd niet

heel wyd met fmalle mouwen , reedelyk lang. Het tweede kleed, on-

derwyd, in twee panden , eenagtereneen voor, die men met haken
enoogen vaft hecht. De borftlap tot de navel, zult gy mede van

twee ftukken maken : de form daar van is als een ronde firkel , aan de

hals of boezem niet ruim} maar wat gefpannen : tuflchen de fchou-

ders en de hals met een knoop of haakje vaft, dewelke aan weerzyde

hetlyf, agter en voor met veel ploojen neerhangt: dit iseigentlyk

voor zo veel der vrouwen kleeding belangt. De mantel daar is men zo

naau niet in bepaalt , zo groot of. kleen als men die goed vind. Maar
een Koninklyke mantel (zo van man als vrou) moet onder wat rond ge-

fneeden wezen , in form van een half rond
,
gelyk men in de Statuaas

genoegzaam zien kan. Die van de man werd op een fchouder> en de

vrou op beyde vaft gemaakt.
Prob . Ik ga terftond alles in 't werk ftellen ; maar hoe zal 't dan ver-

der gaan met het zatyn , zyde , of weerfchyn.

Jud. By geleegentheid zullen wy malkanderen noeh eens daar over.

fpreeken.

Tiende en laatfte Propofitie.

Van de Rleedinge in 't algemeen , en voornamentlyk die der Vrou-

wen, jonge en oude 5 buiten en binnens buys> naar de Getyden:

desjaars.

HEt zal hier niet nodig zijn een wydloopig verhaal te doen , wee-
gens de manier en 't gebruik der Kleêren, vermits'er dagelyks

nieuwe boeken gevonden worden, welke ons genoegzaame onder-

rigtinge daar van geeven. Ik zal my alleenig vergenoegen met te zeg-

gen, dat in wat Land des waerelds het weezen mach: ondereen

warme of koude luchtftreek , het jaaraltydin vier getyden verdeeld

is , d'eene tyd kouder of marmer alsd'ander, na het verloop der Zon
,

of als zeekere winden daar ontrent heerfchem De daagenzelts heb-

ben hun verdeel inge, wanneer de Zon op en onder gaat, teweeten

de morgenftond, de middag (als zy op het alderkragtigfte is) ende

avond wanneer het koelder werd.
Dk
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Die dingen aangemerkt hebbende , 20 moet het noodzaakelijk

volgen dat de volkeren indezeen geene klimaat, een daar toe eigen

manier van kleedinge gebruiken, naar de geleegentheiddeszaizoens

en der voorvallen j (trekkende om zich voor de hitte der Zon , reegen

en wind te befchermen: daar na voor de avondlucht en andere voor-

vallen meer.

De kleedingen hebben behalven haar gebruik in zulke gelegent-

heden, ook hun waardigheid, d'een boven de ander, nadeftaat en

hoedanigheid der perzonen waar mede zy boven elkander uitmunten :

gelykik in 't vervolg klaar zalaantoonen , eneerftelykde

Kleedinge van oude Matroomn.

DEze zijn driederly : het eerfte is een byzonder of huis-kleed.

Haar tweede foort zyn openbare ofalgemeene ; en de derde pleg-

tige.

In Huis zittende, hebben zy een kleed van witlywaat, 't welke huïs-

aan de hals fluit met mouwen: over dit is eenander, van de fchou-^edM'

derstotde voeten, ook met mouwen die aan de armen fluiten.

In het openbaar verfchynende , zo bedekken zy de meeften tyd haar Aigemee.

hoofd en aangezigt met een groote fluyer : ook wel een mantel die hun
n

gantfch omvangt.
Wanneer zy eenige plegtigheden zullen bywoonen , als Bezoeken , Piegtrge.

Godsdienften , Offerhanden of Maaltyden 5 zo zyn haar hoofden met
koftelyke lappen , windzels en banden , beneevens gefleentens na

de kwalityt der perzonen, fierlyk gehult : latende die voorzeide

mantel dan los en over de fchouderen hangen, dochmeeft als zy zitten

ofruften, waaronder zich fchoone borttlappen en koftelijke gordels

vertoonen.

• KleedingeanjongGetroude.

D Eze in huis zijnde, hebben boven baar lywaat of hembd, datHuis.
kle- J;

gemeenlijk zeerfynis, een ander dun kleedje van zyde , zonder
kI<

mouwen, vermits het hemd wyde mouwen heeft, die zy zomtyds

tot halt weegen den arm op fchorren , voornamentlijk in haar bezig-

heid. Dit boven kleed is op beide fchouders vaft, hangende flapjes

over de borften tot even onder de knien, zijnde hetzelve dooreen ko-

ftelyke
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ftelyke riem met Gefteentens naar hun waardigheid , onder de borften-

gegort. Het hulzel is veekyds in een fïerlyke lap gebonden , zonder
pfonkfieraat nochjuweelen.

Aigemee- Maar in 't openbaar verfchynende doen zy die af, zyndedanmet aar-
Be - dige windzels, banden en ander fleraad , nevens haare lokken en tui-

ten, gepaleert. In diegeleegentheid gebruiken zy een lang kleed op
de regter fchouder vaft gemaakt, fungerende onder de linker borft.

Als mede fcboone borfllappen. Een dunne fluyer bedekt halt en half

haar aangezicht.
?iegtige. in plegtigheeden , Offerhanden, Maakyden en Bezoeken, heb-

ben zy » gelyk de Matroonen , een pragtige mantel aan , hangende tot

over het hoofd, maar van fynder flor: ook Paarlen om den hals 9 ,

Oor- ringen , en Brafeletten om de handen.

Kkedingevanjonge CMaagden<

kt

uI

dïn T\^,zc » *n naar bezigheid,, hebben een wit kleed aan van Lywaatv
ge"

L
" JLJmet halve mouwen, dat zy met een lintje op de fchouders vaft:

binden, of met een luts aan een knoop hegten. Over het zelve hangD
noch eenander dun kleed tot boven de knien , onder de borft gebon-

den met een band. Zy zitten gemeenlyk met de halve rug en boezem
bloot. Haar hulzel is in tuiten agtert'zaam gebonden, hebbende ko-

ralen om den hals> en het kleed hier en daar met lintjes vaft ge-

knoopt.

Aigemsc- Als zy in 't openbaar verfchynen , of met gezelfchap uitgaan, dan
nc - bedekken zy de boezem half en half, latende haar lokken over de

fchouders zwieren : de tuiten fierlyk opgetoyt en onder eikanderen

geflingert, doorvlogtenmetalderhandekouleur van lintjes, ook wel'

met bloemen naar de tyd meede brengd»

In Plegtigheden doen zy veekyds een mantel aan, die uit twee

lappen beftaat, een voor en eenachter: op de fchouders met linten

ofhakenaaneengehegt , hangende tot onder de knie. Somtydslaten ;

zy wel een fchouder en borft bloot, door het losmaaken van een haak

,

bindende dezelve lap als dan met een koftelyke riem om de middel.

iHt

Pkfftige,
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Jonge Meysjens Kleeding,

10$

E jonge Meysjens zijn meeftinlywaat, binnen en buitens huisl

hebbende dunne kleêren daarover, haar jonkheid betamende 9

die tot boven de knie hangen, en (nevens het herabd) aan de zy open

,

hier en daar met een lintjen valt gebonden is,welke zy altemets ontkno»
pen oflos maaken, om een vrye beweeginge der beenen te hebben ; het

zelve ook wel op een fchouder met een haakje vaft hegtende. De
Boezem, fchouders en armen, vertoonen zy veeltyds bloot. Haar
hulzel is heel los en zwierig, waarvangemeenlykeenof. twee tuiten,

digt aan 't hoofd met een Imdje vaft geftrikt , agter neer hangen» De
Brazeletten , en Halsfnoeren van koralen ofandere gefteentens die wy
haar geven, zullen van geen groote waardy zyn.

Aanmerkingè Taferèélswyze over defe drie byzonderè gelegènthe*

den en toepaffinge der Kleedingen.

Efchou dit Tafereel eens met aandagt : hier ziet gy Penelope beezig Sjjjj

zynde in haar vertrek, onder eenige Dienftmaagden. Hoe zeedig

en luchtig is zy gekleed, meeftinlywaat, demouwen opgefchort,

de hair lokken opgebonden, op dat dezelve haar niet hinderen zouden.

Zy houd een borduurraam op de fchoot, en de naald inde hand

,

hebbende een dun overtrekzel ofeen borftlap aan,die gegort is. Daar
ginter leyd haar koftelijk kleed en mantel op de tafel , nevens, een

koffertje met juweelen en alderhande fieraden. De jonge Maagden,

zwieren hier en daar , alle in huisgewaad , zonder de minfte optooizels

aan te hebben: de een is bezig met zyde te winden , een ander met de

kouleuren te fchikken ; de derde fteekt een draad door de naald. Al de

gereedfchappen leggen in order op een klein tafeltje. Aan 't einde der

kamer fchuifter een de Gordynen voor de venfters , op dat de zon aan

haar meefteres niet hinderen zou , in fomma alles is inaktie.

Tweede Tafereel

Alge.

meenIN dit Tafereel Werd Penelope , uit haar Paleys treedende , verbeeld , ...

ongetwyffelt om wat te gaan wandelen , zynde gepaleert en ge-scwa»d

volgt van Staat-Juffers en andere Dienftmaagden , alle opgetooit,jong

O en
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en oud, elk na haar (laat en waardigheid. Aanfchou met welk een.

zeedigheid zy voortgaat, en hoe zy van ieder met ontiach aangezien;

werd ?

Derde Tafereel.

piegtïg T*Tler gaatzy naarde Tempel met groote pracht, hebbende 'een;
gewaad. j^j^ fchoone Mantel aan, en gehult zynde met Paarlen en Diamanten

,

welke doorblinken,fchoon haar hoofd met een floerfïe fluyer bedekt is:

ziet met wat een ordentelykheid zy van de meenigte gevolgt werd , die

alle naar rang gaan, elk na hun waardigheid op het pragtigfteuitge»

doft , meeftby kleine troppen van twee a drie teffens , haar met grote

aandacht , neergeilage oogen , en ftilzwygende den Tempel waards
geleiden. Het vo)k , bezyden den Tempel (taande , is vol verlangen

om haar t'aanfchouwen. Eenige fchynen vol vreugd , andere klippen

inde handen, en veele komen van verre aanlopen. Aand'eenezy is

een troep oude matronen met haar dochters , zommige met kinders op
den arm , andere, hun kinders by de hand houdende , komen haar zo te

gemoed: dit gefchied alles zo ordentelyk , datmen daar ontrent

geen deminfte wanordre of: baldadigheid van ligtvaardig volk kan

befpeuren. Het isook geen wonder, want hier en daar zyn mannen
gefteld om alle onordentelykheden voor te komen.- Achter deze Tem-*-

pel lopen eenige vrouwen , meeft blood , zynde ontuchtige men-
fchen, welke daar van daan gejaagt worden. De Priefter (laat onder-

Ulichen voor het altaar en wacht, het offer werd geflagt , de Wier*
rookvaten beginnen al te üneulen , en alles wat daar toe nodich is , ziet-

men gereed maken.

Ligtvaardige en ontugtige Vrouwe Kleedingen binnen en bui-

tenshuis.

Huis
"d T^\^ K-ortizanen ofligte vrouwen , zyn gemeenlyk hovaardige

icwaa
. yj ^ lekker. In haar vertrek , brengen zy de tyd door

met nietanderste doen zich als te blanketten en palleeren, voorna-

mentlyk het Hoofdiieraad , daar zy de meefte tyd aan befteeden. Wat
haar kleed ing aangaat, zy zyndaar heel foberin , latende hun genoe-

gen met een daar zy mede pronken, voormmentlyk als zy eens uitgaan

om d'eenofd'ander wilde gaft in haar ftrikken te vangen , want t'huis

zyn«
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synde en niemand by haar hebbende, zitten zy meert naakt, alleen

met eendunlywaat aan, aan alle kanten open als of zealtyd gereed

Honden om de geen die zy aanlokken , 't zy in de venfters zittende ofop
een balkon,ook wel door toedoen van oude feekfen,die zig gemeenlyk
aan de deur voegen , ten dienft te ftaan. Dikwils zyn zy met een groot

witlaaken losjes bedekt, waar onder zy moedernaakt zyn , leggen

de heele daagen op een ruflbedde : als zy eens uitgaan , 't welk zelden

gebeurd, om 't een of't ander nodig hebbende te kopen, doen zy het

gezeidepronkkleedaan, dat aan alle kanten open is. De borden , ar-

men en dyen bloot , over het hoofd hebben zy een lange fluyer , welke
haar gantfchelyk bedekt, en die zy alleen met de handen vaft houden,
dezelve altemet openende ; wanneer zy iemand in 't oog hebben,laten
zy haar bloote fchouders zien

5
dan hun borften,dan weer het aangezicht,

zomtyds ontdekken zy al lacchende haarbeenen. De gang is gezwind
en haar beweeging dertel , gaande als ofzy danften, doch nooit alleen,

een oude vrouw verzeld en volgd haar wat agter aan, om het woort
-te doen: zy komen meeft op algemeene plaatzen en daar het meeftc

•volk vergadert.

Tafereel van hètbovenjlaande,

Ier zietmen een Orateur op een verheeve plaats ftaan , reden voe-

rende tegens het volk , datrondtom hem vergadert is , zoekende

zyn zeggen , zo veel mogelyk , met iever uit te drukken : fpar-

xelende met zyn armen , het voorhoofd gefronft , en 't zweet over

zyn aangezicht loopende. Men bemerkt verfcheide beweeginge onder

het volk, en hoezyop eikanderen aandringen om te luifteren. Die

-wat ver af zyn, liaan op hun toonen om d'andere over de fchouders te

zien. Daar zyn d'er onder die heel bewogen fchynen , zommige
met de armen gekruift , kyken malkanderen aan : hier kyven

en daar flaan zy zich; een deel van 't gemeene volk zit tegens

de Orateur zyn voet aan. Ginter liaan 'er eenige, die met

de armen om hoog , in de handen klappen , onder andere be-

merkt men'er ook een die weg gaat, en in zyn vuift lacht, 'met het

hoofd inde fchouders getrokken. In zulk een geleegentheid ziet men
de lichte vrouwen ter jagt gaan , alwaar zy als de vliegen om de kaars

heen en weer zwieren ,om haarperzonagie tefpeelen, gelyk men aan

die fchoone gewaar kan werden 5 ziet eens hoezy omkykt, openende

O z met
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meteen haar lluyer voor die jongeling, welke daar ginterfhat,fchy»-

nende zyn oogen daar op te hebben. Aanfchou wat een onbetamelyke
aktiedat zy maakt, fpartelende met armen en beenen, om haar be-

kend te maken. Die oude vrou, ontrent deefen jongeling zynde

,

geefd hemeen wenk, trekkende hem ftilletjes by de flip van zyn
mantel, als of zy zeggen wilde, kom volg my. Men kan aan zyn
weezen bemerken dat hy in twyffel ftaat. Daar agter zyn 'er noch -

meer, onder anderen een die voor uitgaat , welke van een jongeling

gevolgt werd. Aandeeene kant ïs'er een onder het volk die al te digt

en te ftout genaderd zynde* van andere vrouwen geftooten en. weg ge-?

jaagt word.

De Kleedingen tot Befchefming voor Reegen , Wind en Zon

Yn gemeenlyk een mantel , fluyer ofook wel een parafol, die ge°

bruikt worden na de manier der landen
,
gelyk men ziet indit

Tafereel, verbeeldende een Zonnefchyn:

.

W At is 't dat wy daarop het veld zien, zy komen my voor , als

eenige jagtnimfen ofjuffers die haar buiten hebben wezen ver-

luftigen, en, nu de zon opzynkragtigfteis, fchuilplaatzenzoekeï>:

daar zitten 'er eenige in de fchaduwe onder de bomen: en andere,

die niet van zin zyn-om te zitten , flappen met'er haaft aan , hebbende
haar mantel of een groote fluyer over het hoofd om hen voor het bran-

den der zon te bevryden. In 't verfchiet, dwars door het veld heen
,

flapt een vrou van aanzien, zo het fchijnt , naar de ftad toe : ziet hoe
aardig zy die parafol weet te gebruiken, en boven haar hoofd houd;
de flaatjuffers daar om heen,bemoejen zich zo veel niet om haar juffer te

helpen , als wel om haar eigen fchouders te bedekken. Wat mag het

zyn dat hier op de voorgrond by deze fontein legd? zou het weleen
van die parafols wezen. My dunkt ja, en ongetwyffeld van d'eenof
d'ander door onagtzaamheid aldaar vergeeten ; dat meisjen, welke zo

iverig herwaards aan komt lopen , toond het te willen weder haa-.

len..

!*ƒ>«
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Tafereelvan Windig weer.

Ier fchynt het geweldig hart te wanyen : ziet eens hoe die bomen
tegens eikanderen aanilingeren* Dit lykt de Herfft wel , de

Bomen beginnen te dorren , de bladeren vallen met hoopen af,

het water fchynt door de wind te beweegen : de menfchen ftaan heel

verbaaft, endezefchielyk opgekomen wind brengt haar in verwar -

ringe. Op dat klein heuveltje , zaten zy en banketteerden, ieder grypt

naar zyn goed, 't geen de wind hier en daar verflrooid heeft, om het

zelve by een te pakken. Daar vliegt een fluyer tegens de haagen aan,

daar loopt 'er een na , om dezelve te grypen, en valt neer. Ginter legt

een fchotel met fruit om gevallen, daar ftooter een een kan om. Deze
pakt haar goed in een mantje, terwyl een ander al het haare, ineen

mantel geflingert , valt houd en na huis ftapt. Die daar agter

zo heen lopen ,. fchynen het onweer al voorzien te hebben, bedek-

kende hun naakte lichamen, zynde met mantels en iluiers digt omwon-
den, houdende al wat zy aan hebben vaft met beide handen 3 diemeni-

fen welke geheel bloot zyn en niets hebben om haar te bedekken, krim-

pen van kou,trekkende hethoofd in de fchouders, en volgen d'anderen

digt agter aan om van de wind bevryd te zyn , is het niet geheel , het is

ten deele, vermits zy vlak tegens de wind aan gaan; ziet eens hoe

zymethet hooid voor uit loopen, hurraangezicht van de wind alkee-

rende. Gints leid'er een onder de voet met de rok over het hoofd , la-

tende haar bloote billen zien, daar een ander na kykende om lacht.

Het is heel raar te zien hoe dit kwantje in een hol kruipt, om in

vyligheid te zyn ; daar zietmen een kleen jongetje op handen en

voeten na een mutsje grypen,'t welk voor hem heen waaid. Defpeel-

tuigen, aan die boom tak hangende, flingeren heen en weer , en alles

is in rep en roer.

Tafereel verbeeldende een Regen,

D Eze lieden fchijnen van de reegen overvallen te zyn: zyfpannen

haar mantelsover de takken om'er onderte fchuilen. Onder dit

portaal zyn zy veiliger
,
geen nood hebbende om haar mantels te be-

derven : het loopt daar al na toe. Ginter {laateen troep in de volle

ieegen, fchynendede anderen, die niet hebben waar meede haar te be-

3. ddpr
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dekken, en verward heen en weer Iopen,te tarten, zy bedienen hun van
de parafol of zonfeherm , daarzy, drie a vier teifens , vry en droog
ondergaan.

Hier is'er ook een diedezyne openflaat> fchoon hy vry onderde
boomen ftaat,maar het fchynt dat hy naar die vrouwen heengaan wil 5

welke beezich zynom haar mantel of fluyer over het hoofd te haaien,

en haar kleederen in malkander trekkende ., toonen hem te wil-

len volgen ; aanfehou die twee eens , voornamentlyk die jongeling dat

is een guit, houdende die dochter inde reegen om haar nat te doen
worden, terwylhy vry onder het portaal is, ziet hem eens lachen,

terwyl zy al haar befte fchreeuwd , die oude vrou die hem flaan wil

,

gelykt haar moeder te wezen. De .kinders lopen hier en daar moet
willens in de reegen. Die groote jongen , in de hoek tuilchen

de kolommen, die zyn natte kleeren aftchud, is dunkt my noch de

natuurlykfte van alle , want men kan duidelyk bemerken dat hy nat

is , al zyn goed hangt flap by het lyf neer , zyn hair fchynt te druipen

,

het volk rondom hem , maakt plaats op dat hy hen niet nat zal ma-
ken.

Van de byzondere kleeding der Landlieden 3 Schaaphoeders en Har*>

.derinnen»

DE Landlieden zyn gemeenlyk ruuw en onbedreeven in fraaije

zeden , waar door zy meer op gemak en geduurzaamheid dan op
fierlyke en voeglyke welftand acht geven , niet tegenflaande zy na

hun manier eenige welftand hebben. Dat volk gebruikt de meeften

tyd een flegtfoort van kleeding, ook van geringe ftof , meeft grof

Lywaad-* en over het zelve een los overtrekzel van ruuw Linnen of

Wol,gemeenlyk wit ofafgraau> alzoo het dikwils gewafTen moet wer-
den , loopende zy daar mede door reegen en wind.

De Schaaphoeders hebben veekyds Lammeren, Schapen of Gyten-
vellenom het lyf

'

9 De Meisjes die over het veld lopen fchromen niet

voor de hitte der Zon. Die luiden zyn gemeenlyk verbrand en bruin

vanveL Als de Zon op zyn hoogfte is en haar begint te verveelen,

dan vouwen zy een doek of haire iluyer vyf a zes dubbeld , en zetten

die op haar hoofd om haar oogen voor de zon te befchaduwen , dus

flaan zy met eikanderen in de heete zonnefchyn te praaten. Zy hebben

ook wel enkelde doekjes, die ze los over het hooft! Imyten, houden*
de*
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zy demeeften tyd bloots voets tot het halve been toe , nevens de armen
en boezem daar ganfch geen bevalligheid by is. Haar hulzel isfimpel

en eenvoudig» verfierende hun veeltyds met veldbloemen ofloof en

blaaderen van Populier: hun hair hangt flapjes neer: de Vrouwen
vlegten het met tuiten , welke zy op de rug laten hangen. Dit volk

zit om te ruften zo wel in als uit de Zon.

Van de khedingen der Zwarten*

E Zwarten en Zwartinnen, die Vorften en andere groote lieden

van ftaat dienen,hebben vermits'hun donkere verw , eenKleeding

die hen byzonder paft,zoomaakzel,ftof,als koleur. En niettegenftaan-

de die van fyne en lichte Zyde of Stoffen zyn , zietmen ze echter zoda-

nig gemaakt, dat zy hun geheele Lichaam overdekken. De Meysjes*

ter naauwcr nood tot de halve boezem bloot, vertoonen zich met
Paarlen ofAmber Koraalen om de hals : en vermits zy kort hair heb-

ben ,
gebruiken zy banden of lintjes om het hoofd , ofeen windzel drie

a vier vingeren breed van Goud ofZilver Laaken na haar ftaat: de

armenen beenen zyn wat minder als half bloot, om haar korte roks

wil» de ftoffe zyn gemeen!yk met Goud of Zilver doorweven doch
ïneeft geftreept met banden van byzondere koleur, alsde Perfiaanen.

Aan de voeten hebben zy fierlyke Lindjes of Sandalen. De Jongens

ziet men dikwils met koftelyke Halsbanden en een Lind om het hoofd,

aan de ooren hangen Paarlen of Ringen; de flippen hunner klêeren

zyn omzoomt met kwasjes en franjen; zy hebben geen fleependerok

noch mantel , , de mouwen digt aan de hand met een goude band van

twee vingeren breed en een knipje geflooten
,
gelyk ook om de hals, de

fchoenen zyn als die der Perfianen , welkers punt na om hoog krult.

Be koutten zyn zo als men wil naau of wyd. Hier meede aibreeken-

de zullen wy eens eenige aanmerkingen maaken over

T)e Kltedingen , inverfcheide voorvallen : voornamentlykin

Btjlorien , Fabelen , en Bachanalem

Et is eengroot mifverftand, dat men in alle voorvallen , zon-

der onderfcheid, verfcheidekleedinge te pas brengt, diedezin-

aen dikwils een verkeerde indruk geeven : de menfehen onbe-

fchaam-
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fchaamdelyk ontblooten

, ja eerbare en kuifche Vrouwen en Mannefils

ontuchtig en eerloos vertooncnde. Hier door werden de deugden en

goede zeeden t'eenemaal vernietigt? want het is ongetwyffelt waar,
dat by aldien de menfchen onder een goede en reedelykePolitie hebben
geleeft, zy ongetwyffelt de deugd mede erkend en die boven alles

bemind hebben , voornamentlyk de Vrouwen» Want wat zouden
de kuyfche Lukretia, en Penelope , voor een blyk hunner deugden
naargelaaten hebben , indien zy haar vooreen ider vertoond hadden

met de Boezem, Schouders en beenen blootf Wat onderfcheid zou

'erdanzyn, tufTchen de voornoemden, cnSemiramis, Vernis, Flord ,

en diergelyke ? Wat onderfcheid van ftaat is 'er tuffen Paris.
J ( in de

ontfchakinge vandefchooneH^»** ), en een arme Voerman, als hy
vertoond word gelyk hem een beroemd Meefter uitgebeeld heeft , al-

waar hy haar met bloote fchouders en borft , in zyn armen ontfangt ?

De Minnares van Peritoïis van de zelve Meefter, hoe is die uitgebeeld

onder de Centauren en Lapiden ? niet als een eerlyke Bruid , maar als een

openbare lichtekooy, moeder naakt. Geen wonder dat het haar dan

zo kwalyk vergaan is ; wie zou zich ook kunnenbedwingen als hy by
zo een jonge en ichoone Vrou zat, voornamentlyk als men de kragt van

het druive nat in de bol heeft ? Zulke ongerymtheden ziet men meer

,

die wy om kort te zyn, voorbygaan. Ik zal maar komen tot onze

aanmerkinge dien aangaande,cn hoe wel beknopt , zal zy echter krach*

tig genoeg zyn om diergelyke mifïlagen te kunnen vermyden.
In waare Gefchiedeniffen ofHiftorien luiftert het wat naau , en een

vernuftig Meefter zal hem wel wachten de betamelykheid te buiten te

gaan , om de Lichamen van Man of Vrou , al te veel t'ontbloo-

ten , en voornamentlyk eerbare Vrouwen , op dat het niet tot een

verkeerden zin mogt geduid werden , tegenftrydig met de waarheid ?

maar wel zodat men behoorlyk onderfcheiden kan welk een Licht-

vaardig ofeen Deugdzaam menfch zy. Inzonderheid de Bybelze

Hiftorien , of die van Platarcbus, Titus Livius en anderen.

De Fabelen die geen fchyn van waarheid hebben , in deze heeft men
meerder vryheid, tot dien tyd dat Numa Pompiliuste voorfchyn gekomen
is. Want toen wierd de Politie gebooren die de menfchen verplicht

heeft tot een Burgerlyke Eendracht, hen Godsdienftigheid geleerd,

uit welke de kennis der Deugden en goede Zeeden is voortgefprooten,

enaltyd in waarde gehouden. De Fabulen van Ovidïus,, die van

Pfiché en diergelyke , Imiteren zeg ik, zo naau niet als waare Hifto-

rien 2
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rien, vermits het meefte deel niet als hoeren en boeven waaren, onder

een valze fchyn , en daarom mogen de menfchen zo mans als vrouwen,

wel wat bloot gaan, alzozy noch nieten wiften wat zeedige deugden

waaren , echter met zodanigen omzichtigheid , dat men tuiTchen

Circe, Medta of Armidc, entuflehen Heme, Coronis of Ahioné eenon-

derfcheid zien kan.

In de Bachanalen
,
gelykdievan Venus,Vtupus , Bacchus endierge-

lyke, daar heeft de eerbaarheid en tucht geen plaats, wet, nochge-

bruyk. Maar in tegendeel hoe ontugtiger
,
godlozer en onbetamely-

ker , hoe dat het de zaak natuurlyker verklaard. De Menfchen moeten

zo Mans als Vrouwen, Jonge en Oude , meeft bloot of wanfchikkelyk

gekleed , de eerbare leeden bloot , en d'andere daar niet aangeleegen

is, bedekt zyn. Gelykinde Oiimpizegeichiedeniflen, of het Lee-
vcn en bedryf der Goden.

Hier meede hoop ik den konft-zoekende lezer, een genoegzame
grondlegging tot de Teekenkonft gegeeven te hebben , derhalven zal

ik dit hoofd- ftuk eindigen, endit werk befluy ten, metdeze volgen-

de

NAREEDEN.
HEt is een gewende zaak,wanneer Jongelingen hun bekwaamheid

kunnen begrypen en hun verfland weeten te gebruiken , het

goed en voordeelige van het kwaad te onderfcheiden: daarin tegen-

deel, wanneer zy die groote gaaf misbruiken, het dikwils komt te

gebeuren,dat zy ongevoelig aan het einde van 't verkeerde pad geraken,

"en menigmaal hun ramp niet gewaar worden , voor het te laat is.

Daarom gy leergierige , volgt wyze raad j vlied Baecbus dien dron-
kaard j en de dertele Veiius. Laat u van de wyze Mineiva geleiden

,

zo raakt gy zeekerlyk op den top der Heilige Parnas.

Let op de groote voordeden die tegenwoordig voorhanden zyn ,

en befchouw wat om deze fchoone gedenkpenning gefchreeven flaat ;

Divi Augu(li. De Hemel zend ons de florifante tyd toe, door de goe-

dertierentheid van onze wyze Overigheden. Overleg dan , waarde
Konftbeminnaar ! wat u te doen flaat. Laten wy ons bevlytigen om
zulk een grooten weldaad waardig te zyn : op dat wy de verdere
Hemelfe zeegen mogen genieten , tot voordeel van 't gemeene beft.

Want nu is dien grooten en langgewenften dag gebooren , in welke
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gy uwen yverige lufb kund boeten. Daar ziet gy de poort van dat

heerlyke Hof Piëtura, die in alle fchoonheid en deugden bloeid,daar

is 't , dat gy de pracht , heerlykheid , zeedigheid, en bevalligheid

naar u wenlch kond befchouwen , en daar meede uw denkbeelden
vervullen. Verzamelt al uw' zinnen by een, en beichoud met aan-
dacht watzyuzal voorlegden : gewis zult gy bekennen, dat al het

geenegy tot nu toe in het Hof van vrou Natura gehoord en gezien
hebt, daar nietby haaien kan ; Spoed udan, zie daar de Poort gaat
voor u open ik zal u voorgaan.

Dit gezicht verbeeld een dageraad. Hier zietmen >toftro , een Jon-
geling geleiden naar de Schildcrkonft , die op een verheeve plaats zit,

verzelddoor de Theorie ofkennisende Prahtyk' ter zyde viüura. ziet-

men een Tafereel waar op de drie bevalligheden verbeeld ftaan. Deze
Jongeling, in't wit gekleed , naderd de trap , diemeteen baluftrade

gefloten is, endoor de Inventie geopend werd, terwylde Schilder-

. kon ft van haar zeetel opftaande , hem met open armen verwelkomt.
De Theorie en Praktyk een trap lager, ryken hem de hand. De volko-

men Natuur ftaat in 't verichiet op een fontyn , geevende water uit drie

reegelen borften. Merkurius nevens Piktura (taande , wyft om hoog
naar Febus , die een ftar op deze Jongeling doet draaien , tot vcrzeeke-

ringvanzyn bekwaamheid. De Jongeling heetteen boek onder den
arm > waar op Teekenkonjl gefchreeven ftaat , agter hem legt zyn man-
tel op de vloer.

Aan weêrzyden zyn fchoone galderyen van Korintife order , met
niflen verdeeld, verfïerd met pronkbedden van Goden, Helden en an-

dere doorluchtige mannen , en tuflchen dezelve , hun voornaamfte

daaden in Tafereelen leevendig afgemaaid , zo Hiflorien, Faabelen als

Zinnebeelden, hieren daar met konltige Basreleeves , alles op de zaak

ilaande, Op de derde grond , zietmen een lufthuis met een trap ofvier

op te gaan , van binnen heel fierlyk befchilderd , met Bloemen
y

Vruchten, enalderhande aard en zeegewafTen , alles door Piktura ge-

ordineerd en gefchikt, endoor Theorieën Praktyk. uitgevoerd , tot

verwondering van alle die het aanfchouwen. Piktura heeft een Purpere

mantel aan , met goud geflikt ; haar onderkleed , is licht zeegroen

weêrfchyn met paars ; de Borftlap Heemels-blaau met ftreepenals de

Reegenboog. De Mantel beteekent Edelheid. De Borftlap Bejtendigheid.

D- Rok Hoop, De Theorie is naakt. De Praktykjmd en blind, heeft maar

een enkeld kleed aan , donker graauw , de regter mouw opgefchort,

met
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met een breede riem om het lyf, daar deze woorden opgeftiktftaan :

Prattica ejl Multiplex. De Inventie heetteen wit kleed aan en twee vleu-

gels aan het hoofd , benevens haar legd een beerin , die een van haar
jongen likt. Anteros , of liefde tot de konft , heeft een bloed rood man-
teltje aan , een brandende fakkel in de hand, zynde met Laurieren
gekroont. Het witte kleed des Jongelings, beteekend zyn luiver-

heid en licht aanneemende aart. Het onderkleed , zynde groen weêr-
fchyn met paars van Viktura, geef t te kennen , dat het eerde beginfTel

tot al wat ondermaans is , en in de Natuur eenvoudig gevolgt word

$

akyd met hoop verzeld is, om hooger en hooger tot de volmaaktheid
te komen , en daar ftandvaftig by te blyven , 't welke door de Hee-
mels blaauwe borftlapte verdaan is. De eerde treft het Lichaam al-

leen, en 't ander de ziel. De purpere mantel met goud gedikt, geeft

haar Rykdom , Eer , en hoogachting te kennen.

EINDE.
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